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 توطئة

يقوم مركز ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرة( بإعداد التقرير 

، ليكون بمثابة الوثيقة 2010الاقتصادي السنوي حول البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي منذ عام 

املرجعية ألاساسية لجدول أعمال مجلس وزراء الخارجية في إطار الشؤون الاقتصادية بعنوان "الاقتصاد العالمي 

كما يقوم املركز بتقديم هذا التقرير إلى الدورات السنوية لكل من اللجنة إلاسالمية للشؤون  والبلدان إلاسالمية".

والاجتماعية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون إلاسالمي الاقتصادية والثقافية 

 )كومسيك(.

، فإن التقرير الاقتصادي السنوي حول البلدان ألاعضاء ألاخيرة في ضوء التطورات الاقتصادية العاملية وإلاقليمية

الرئيسية للدول ألاعضاء باملنظمة، بمنظمة التعاون إلاسالمي يحلل ويدرس توجهات املؤشرات الاقتصادية 

كمجموعة، خالل السنوات الخمس ألاخيرة والتي تتوفر حولها البيانات. ويدرس التقرير هذه التوجهات باملقارنة مع 

نظرائهم في مجموعة البلدان املتقدمة والبلدان النامية وكذلك مع الاقتصاد العالمي ككل. يتم عادة تحليل البيانات 

ستخدام البيانات الحديثة حول البلدان ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي، التي يتم تجميعها من إلاحصائية با

 مختلف املصادر الوطنية والدولية، باإلضافة إلى قواعد بيانات املركز.

يشهد فيه الاقتصاد  الوقت الذيفي  ،1122يصدر التقرير الاقتصادي السنوي حول بلدان منظمة التعاون إلاسالمي 

ب آلاثار السلبية لألزمة الاقتصادية بسب1 1110-1114ركود حاد في الفترة  بعد 1121العالمي بوادر انتعاش منذ عام 

واملالية العاملية. في حين  أن انتعاش الدول املتقدمة  بطيء مع ارتفاع معدالت البطالة، فإن الدول النامية، في 

يتوقع أن يزداد انتعاش ة في بعض الاقتصاديات سريعة النمو. انتعاشا قويا رافقته ضغوط تضخمياملقابل، تشهد 

. ومع ذلك، فإن الديون السيادية واضطرابات القطاع املالي في منطقة اليورو 1121و  1122الاقتصاد العالمي في عام 

ي مناطق انتشاره ف ، ألامر الذي يتطلب ردا سياسيا عاجال وقويا لتجنبعلى الاقتصاد العالمي تشكل خطرا ملحوظا

هي عوامل أخرى قد  ألامريكية ارتفاع أسعار النفط، الزالزل اليابانية، وضعف الطلب في الواليات املتحدة .أخرى 

تضعف أيضا صحة الاقتصاد العالمي. تدفق رؤوس ألاموال الكبيرة للبلدان النامية تشكل أيضا خطرا على نمو 

 الاقتصاد العالمي، ال سيما إذا ارتفعت قيم العمالت فجأة أو إذا تكاثرت الديون على ألاصول.

العدد من التقرير  اذه ، فإن1121و  1122يرة لعامي التوقعات ألاخو  لتطورات في الاقتصاد العالميفي ضوء هذه ا

الاقتصادي السنوي حول بلدان منظمة التعاون إلاسالمي يحلل التوجهات للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول 

قسما لتسليط الضوء  أيضا . يخصص التقرير 1121-1112منظمة التعاون إلاسالمي خالل فترة الخمس سنوات من 

قسما آخرا لتقييم ألاداء  إلاسالمي وأثرها على التجارة. و  تية للمواصالت في بلدان منظمة التعاون على البنية التح

على العديد أيضا والدور الاقتصادي لقطاع السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي. يلقي التقرير الضوء 
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ن إلاسالمي في جهودها الرامية ملزيد من التنمية الدول ألاعضاء بمنظمة التعاو  تواجه مازالتمن التحديات التي 

الاقتصادية والتقدم. وعلى ضوء هذه التحديات، يقترح التقرير جملة من التوصيات كموجهات سياسية لتعزيز 

الجهود التنموية للدول ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي على املستوى القومي وعلى مستوى التعاون بمنظمة 

 رفيعة للتكامل الاقتصادي.ستويات مستوى راقي لحياة سكانها و مي، وذلك بغرض تأمين ون إلاسالمالتعا

 الدكتور صافاش ألباي

 املدير العام

 مركز أنقرة
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 امللخص التنفيذي

 يةاملستقبل التوقعاتو ألاخير لالقتصاد العاملي الوضع 

 قينمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقي

في املائة ملعدل النمو   2.1مجمل الاقتصاد العالمي  معدل نمو  قبل حدوث ألازمة الاقتصادية العاملية، بلغ متوسط

ومن ثم تحولت إلى أزمة في الواليات املتحدة ألامريكية  . ألن أزمة القروض العقارية ظهرت1111و  1111بين عامي 

وذلك  1110، سجل العالم انكماشا في الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي للمرة ألاولى عام 1114عاملية في خريف عام 

 .لك العامذفي أمريكي تريليون دوالر  2.8حوالي الاقتصاد العالمي فقد منذ الحرب العاملية الثانية. وباألرقام املطلقة، 

. كانت اليابان هي البلد ألاكثر تضررا، حيث 1110في املائة عام  2.8البلدان املتقدمة بمتوسط  اقتصاديات تقلصت

في املائة، وتقلصت الاقتصادات في الاتحاد ألاوروبي  2من  كثر شهدت انخفاضا في الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي بـأ

ي عام تنموا قليال أو ظلت راكدة فالبلدان املتقدمة  اقتصادات . بعد الانكماش الحاد،1110ة عام في املائ 8بأزيد من 

. وبلغ متوسط معدل النمو في البلدان بشكل مضطردللديون وارتفاع معدالت البطالة  مستقرة، مع مستويات 1121

في املائة، وهو أقل بكثير من املتوسط  1.0ومن املرجح أن يظل النمو في حدود  1121في املائة عام  2املتقدمة إلى 

 .1121و  1122لعالمي لعامي ا

في  8، أي أقل بما يقرب 1110في املائة خالل عام ألازمة  1.1في املقابل، شهدت البلدان النامية معدل نمو يزيد على 

. ومع ذلك، فقد كان الانتعاش أقوى في الاقتصادات 1111و  1111املائة من متوسط معدالت نموها بين عامي 

، معتمدا أساسا على استثمارات البنية التحتية الكبيرة وارتفاع الاستهالك ات الناميةمقارنة مع الاقتصاد النامية

إلى تغيير في  1121وزيادة القدرة التنافسية في أسواق التصدير. أدت عملية إلانتعاش السريعة املزدوجة عام  ألاسري 

ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وعلى أملانيا البنية الاقتصادية للعالم كذلك. فقد تفوقت الصين على اليابان باعتبارها 

 كأكبر مصدر في العالم.

 حجم التجارة العاملية

.  1110في املائة عام  21بنسبة أكثر من  العاملية أدت ألازمة إلى انخفاض حاد في حجم التجارة وخفض مجمل التجارة

إال أنه اض الحاد في الطلب العالمي. شمل الانخفاض مختلف البلدان واملنتجات، وهوما يعكس إلى حد كبير الانخف

في عام  ، شهدت العديد من املناطق انتعاشا قويا في الصادرات والواردات1110في عام  بعد هذا الانخفاض الهائل

وصل النمو في إجمالي ، حيث املتقدمة، وكان الانتعاش في الاقتصادات النامية أقوى من الاقتصادات 1121
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في املائة  2.0و  1122في املائة عام   1.0، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 1121في املائة عام  21الصادرات العاملية إلى 

 .1121عام 

 الحساب الجاري و املوازين املالية

تدهور ميزان الحساب الجاري في معظم البلدان خالل ألازمة الاقتصادية. ومع ذلك، شهد ميزان الحساب الجاري 

ان. بشكل عام، أدى انخفاض أسعار السلع ألاساسية، وخصوصا في املواد الغذائية تحسنا جزئيا في عدد من البلد

والطاقة، إلى تحسن في الحساب الجاري للبلدان املستوردة للسلع ألاساسية، لكنه ترك أثرا عكسيا على البلدان 

و  1114ن متتاليين )املصدرة لها. عرف مجمل ميزان الحساب الجاري في العالم فائضا، بعد انخفاض على مدى عامي

 .1111كافيا للوصول ملستوى عام  1121(، ولم يكن الانتعاش الجزئي في عام 1110

إحدى ألاضرار الكبيرة لألزمة املالية ألاخيرة والركود كانت حكومات في جميع أنحاء العالم، ألاوضاع املالية للإن تدهور 

 1114في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي عام  1مجمل العجز املالي لالقتصاد العالمي من ارتفع الاقتصادي العالمي. 

في و؛ 1110في املائة عام  4.4إلى  1114في املائة عام  2.2من  في البلدان املتقدمة،و؛ 1110في املائة عام  2.1إلى 

في املائة  8.1لدان املصدرة للنفط، من فائض قدره في املائة، وفي الب 8.0في املائة إلى  1.2من  الاقتصادات الصاعدة،

. وتدهورت ألارصدة املالية إلى حد كبير 1110في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي عام  8.8إلى عجز قدره  1114في عام 

بسبب تقلص عائدات الضرائب وزيادة إلانفاق على عمليات إلانقاذ، وكذلك لتعويض الانخفاض في الاستهالك 

الديون  حول  مخاوف تأثار  ااص والاستثمار. ساعدت هذه الجهود، الاقتصاد العالمي لتفادي كساد عميق، لكنهالخ

 ، ال سيما في منطقة اليورو واليابان.لدول املتقدمةل املستدامة

 التضخم والبطالة 

في املائة  1.0إلى  1114في املائة عام  2بسبب انخفاض الطلب وأسعار السلع ألاساسية، انخفض التضخم العالمي من 

في املائة عام  2.1على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ألاساسية مؤخرا، وزيادة التضخم العالمي إلى إال أنه . 1110عام 

، ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود املفروضة على الزيادة في 1114لعام  اأقل من مستواه ه النسبةذت هظلفقد ، 1121

، من إال أنه يتوقع زيادة الطلبلتقشف في كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية. ألاجور، وموقف سياسات ا

مع ارتفاع معدالت البطالة وزيادة و . 1122البلدان النامية في عام  فيفي املائة،  1املتوقع أن يقترب معدل التضخم من 

في املائة لعامي  1ت املتقدمة في حدود الطاقات إلانتاجية الصناعية، من املتوقع أن يبقى التضخم في الاقتصادا

 .1121و  1122

، 1110في املائة عام  2.2إلى  1111في املائة عام  0.2ارتفع معدل إجمالي البطالة العالمي من ومن ناحية أخرى، 

أعلى  البطالة العالمي عدلمال يزال  في املائة، 2.1الذي قدر بنحو  1121بالرغم من النمو الاقتصادي املتواضع عام و 

 .1111في املائة لعام  0.2بكثير من معدل 
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من أربعة  وارتفعت بأكثر وحتى حدوث ألازمة،  1111تضاعفت أسعار معظم مجموعات السلع منذ عام ، على ألاقل

على  1114تقريبا لنفس مستويات عام  1122أضعاف لبعض السلع. قبل أن تحدث ألازمة، وصلت ألاسعار في مايو 

البلدان النامية واملستقر نسبيا عند البلدان  فيالطلب املتزايد السريع إن ات الحادة لهذه ألاخيرة. الرغم من الانخفاض

، لكن الغموض الاقتصادي املستمر سيحد من الزيادات 1122املتقدمة، قد يؤدي إلى ارتفاع أكثر لألسعار في عام 

 الكبيرة ألسعار معظم السلع ألاساسية في السنوات املقبلة.

 تدفقات رأس املال

بسبب ألازمة املالية والركود العالمي، انخفضت تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في جميع أنحاء العالم بشكل حاد 

، 1121. في عام 1111تريليون دوالر أمريكي عام  1، بعد أن اقتربت من 1110تريليون دوالر أمريكي عام  2.20إلى 

 تجاوزتتريليون دوالر أمريكي، في حين  2.18في املائة إلى  0بي املباشر العاملية بنسبة ارتفعت تدفقات الاستثمار ألاجن

في املائة من تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي. ومع ذلك، فإن  01الاقتصادات النامية ألول مرة نسبة حصة 

قبل ألازمة الذي  هافي املائة من معدل 20نسبة ، ما زالت أقل ب1121تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في نهاية عام 

تريليون دوالر أمريكي في  2.012في املائة أقل من الذروة التي بلغتها وهي  21تريليون دوالر أمريكي، وحوالي  2.811بلغ 

ن من . تماشيا مع تحسن التوقعات الاقتصادية العاملية والاستثمار، وال سيما في الاقتصادات الصاعدة، فإ1111عام 

 .1122املرجح أن يكون توجه الاستثمار العالمي أعلى في عام 

 التطورات الاقتصادية ألاخيرة في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 إلانتاج والدخل

 ، لكنها ال تزال دون املتوقع منهاسالمي في إلانتاج العالمي قليالتحسنت مساهمة دول منظمة التعاون إلا 

، إال 1121سكان العالم لعام في املائة من مجموع  11.4منظمة التعاون إلاسالمي ب ألاعضاءبلغت نسبة سكان البلدان 

على و ألامريكي باألسعار الجارية للدوالر في املائة من إلانتاج العالمي  21.4تمثل فقط والخمسين  ه الول السبعةذه أن

منظمة التعاون إلاسالمي من إلانتاج العالمي أساس تعادل القوة الشرائية. يتوقع صندوق النقد الدولي أن حصة دول 

في املائة عام  2ألاقل نموا في منظمة التعاون إلاسالمي أقل من  12ستبقى في نفس القيمة. وظلت مساهمة البلدان 

في املائة خالل  2.0. وانخفضت حصة بلدان منظمة التعاون إلاسالمي من الناتج إلاجمالي للبلدان النامية بنسبة 1121

 .1121و  1122، ومن املتوقع أن تنخفض عامي 1121-1112ترة الف

 التفاوت في الناتج الفردي بشكل كبير اتسع

ألامريكي على أساس  للدوالربالسعر الجاري  -باألرقام املطلقة، على الرغم من أن كال من املجموع والناتج الفردي 

 إال أن مستوياتفي دول منظمة التعاون إلاسالمي، قد تزايدا باستمرار خالل الفترة قيد النظر،  -تعادل القوة الشرائية

الدول النامية ألاخرى والعالم ككل تسير على نحو أفضل. تفاوت الناتج املحلي إلاجمالي للفرد بين دول منظمة التعاون 

ملحلي إلاجمالي ا. وقد تباين متوسط الناتج 2100$ إلى  810قد ارتفع من $ و  ،البلدان الناميةإلاسالمي وغيرها من 
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خالل الفترة  0041إلى $  0112للفرد في دول منظمة التعاون إلاسالمي من املتوسط العالمي، و ازداد التفاوت من $ 

1112-1121. 

 مة التعاون إلاسالمي قائما ال يزال اختالل املوازين فيما بين البلدان ألاعضاء بمنظ

تتجلى الخصائص الاقتصادية املتنوعة ملجموعة الدول ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي في التفاوت املهم ملستويات 

البلدان  شكلت، 1121إلانتاج، حيث تشكل بلدان قليلة نسبة كبيرة من إجمالي إلانتاج. وجدير بالذكر، أنه في عام 

في املائة من الناتج إلاجمالي للمجموعة. من  12.2 نسبةنظمة حسب حجم الناتج املحلي إلاجمالي العشرة ألاوائل بامل

أضعاف متوسط بلدان منظمة التعاون  21، يعادل الناتج الفردي في أغنى دولة عضو جهة أخرى، كان مستوى 

 .الكبير في مستويات املعيشة بين البلدان ألاعضاء التفاوتإلاسالمي، مما يدل على 

 النمو الاقتصادي

 الخفيفالركود  شهدت بلدان منظمة التعاون إلاسالمي انتعاشا ضعيفا عقب

يالحظ أن دول منظمة التعاون إلاسالمي قد تعافت من آلاثار السلبية لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، الذي كان 

ية على متوسط النمو الاقتصادي في دول املنظمة، آثار الاضطرابات املالية العاملإن قد نجم عن ألازمة املالية العاملية. 

في البلدان املتقدمة والبلدان النامية ألاخرى والعالم ككل. في وقت كان فيه العالم ما كان الحال لم تكن شديدة ك

في  1 يعاني من ألازمة التي أثرت سلبيا على نمو الناتج املحلي إلاجمالي، واصل نمو دول منظمة التعاون إلاسالمي بنحو

بعد تعرضها  1121باستثناء الصين والهند، توازنها في عام  ،البلدان املتقدمة والبلدان الناميةلقد استعادت املائة. 

 للصدمة القوية.

، وشهدت البلدان السريعة النمو 1121في املائة عام  0.2ارتفع الناتج إلاجمالي لدول منظمة التعاون إلاسالمي بنسبة 

 1121-1122في املائة. ومع ذلك، فإن التوقعات لسنة  22.2إلى  1.0معدالت نمو مذهلة تتراوح من ألاعضاء باملنظمة، 

غير مستقرة، ونمو الناتج املحلي إلاجمالي في بلدان املنظمة، كما هو متوقع من قبل صندوق النقد الدولي، سيصل إلى 

 في املائة. 0ما دون 

 د وضعه السابقنمو الناتج املحلي إلاجمالي للفرد لم يستعي

في  2.0إلى  1110في املائة عام  -1.1على الرغم من أن معدل نمو الناتج املحلي إلاجمالي للفرد قد شهد انتعاشا من 

، فقد كان ضعيفا مقارنة مع مستويات ما قبل ألازمة. على العموم، فإن وتيرة نمو الناتج املحلي 1121املائة عام 

ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي، قد اقتربت من وتيرة العالم، بل وحتى بمقارنتها  إلاجمالي الحقيقي للفرد في الدول 

 إيجابيا بوتيرة النمو في البلدان املتقدمة خالل الفترة قيد النظر.
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 الناتج املحلي إلاجمالي حسب ألانشطة الاقتصادية الرئيسية

 افة لالقتصاديأخذ قطاع الخدمات مرة أخرى زمام املبادرة في القيمة املض

مساهمة قطاع الخدمات من مجموع الناتج في  عنها نكماش خالل فترة ألازمة والانخفاض الناتجالا بعد ظهور عالمات 

مازال القطاع يعتبر أهم مصدر انتعاشه حيث قطاع الخدمات  عاود، 1114املحلي إلاجمالي للدول ألاعضاء عام 

إلى تقلص  ،أدى انخفاض أسعار النفط عقب ألازمة املالية العاملية. 1110للدخل في بلدان املنظمة كمجموعة لعام 

، حيث تمثل صناعة النفط 1110كبير في حصة قطاع الصناعة من مجموع الناتج املحلي إلاجمالي للمنظمة عام 

 نسبة مهمة من إجمالي القيمة املضافة لقطاع الصناعة في بلدان املنظمة.

 النفقات الرئيسيةالناتج املحلي إلاجمالي حسب بنود 

 توقعات زيادة تكوين رأس املال من تستمر املستويات العالية لالستهالك النهائي

الاستهالك النهائي ليكون أكبر بند للنفقات في مجموعة الدول ألاعضاء بمنظمة التعاون  استمر ، 1110في عام 

في املائة مقارنة  -2.1لي للمجموعة، أي أكثر من في املائة من مجموع الناتج املحلي إلاجما 12.0إلاسالمي، وهو ما يمثل 

بيساو،  -بمستوى العام املاض ي. على وجه الخصوص، بفضل املساعدات الخارجية، في أفغانستان، جزر القمر، غينيا

غرقيزيا، فلسطين وطاجيكستان، فإن مجموع نفقات الاستهالك النهائي، في حد ذاته، تجاوز مجموع الناتج املحلي 

للبلد. تم استيعاب ارتفاع حصة الاستهالك النهائي بشكل رئيس ي، بتقلص في حصة صافي الصادرات للبلدان  إلاجمالي

 ألاعضاء كمجموعة.

أدت املستويات املرتفعة لنفقات الاستهالكي النهائي، من ناحية أخرى، إلى منع مجموعة الدول ألاعضاء من الاستثمار 

ت بعض الش يء حصة تكوين رأس املال إلاجمالي من الناتج املحلي إلاجمالي في القدرات إلانتاجية. في الواقع، تحسن

 .2000في املائة منذ عام  18.0في املائة إلى  18.1لدول املنظمة كمجموعة، أي من 

 التضخم

 تضخمية ضغوطإلى ظهور التوقعات القصيرة ألاجل للبلدان ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي  تشير 

مستوى رفع معدل التضخم إلى ، إلى 1114-1111أدى الارتفاع الغير املسبوق في أسعار الغذاء والطاقة، خالل الفترة 

و  1110خالل عامي  في معدالت التضخم استبدل الاعتدال امللحوظ، حيث ري ملعدل التضخم في دول املنظمة.عش

ر الغذاء والطاقة و تحسن الطلب املحلي. ال تزال ، حيث انتعشت أسعا1122بعالمات قوية للزيادة في عام  1121

السيطرة املحدودة إن عرضة للتغييرات بسبب الانخفاض املتوقع في أسعار املواد الغذائية.  1121التوقعات لعام 

ة إمكانية الدول ألاعضاء املصدر تقيد العمالت املرتبطة بالدوالر ألامريكي،  اتذألاعضاء البلدان  للسياسة النقدية في

 للنفط الحد من تضخمها. 
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 التجارة الخارجية والحساب الجاري ميزان 

بسبب ألازمة املالية والاقتصادية العاملية، شهد إجمالي التجارة السلعية لدول منظمة التعاون إلاسالمي انخفاضا 

في الانتعاش وارتفع إلى . ومع ذلك، بعد أن أوشكت ألازمة على النهاية، بدأ إجمالي التجارة السلعية 1110حادا في عام 

. لكن على الرغم من هذا  1110تريليون دوالر أمريكي في عام  1.0، مقارنة ب 1121تريليون دوالر أمريكي في عام  2.1

. 1114تريليون دوالر أمريكي في عام  2.8مقارنة مع ما قبل ألازمة البالغ  مستواهالانتعاش املذهل، إال أنه ظل دون 

بير على النفط والسلع ألاولية ألاخرى، شهدت صادرات دول ألاعضاء باملنظمة انخفاضا حادا في وبسبب اعتمادها الك

مقارنة مع كل من البلدان النامية واملتقدمة. ومع ذلك، أدى انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة  1110عام 

 ألاعضاء أيضا.، إلى ارتفاع حاد لنمو  صادرات البلدان  1121الطلب على النفط في عام 

، وانتعشت وارداتها بشكل كبير في 1110من حيث الواردات، شهدت البلدان ألاعضاء باملنظمة انخفاضا نسبيا في عام 

العالم ومن صادرات البلدان النامية نسبة صادرات . وفي الوقت نفسه، بلغت حصة بلدان املنظمة من 1121عام 

العالم ومن واردات  واردات ، على التوالي، في حين سجلت حصتها من1121في املائة في عام  14.0في املائة و  22.1

، ظلت تجارة منظمة التعاون كما كانت حالة الانتاجفي املائة، على التوالي.  12.2في املائة و  0.1البلدان النامية نسبة 

ألاوائل املصدرة  ةلدان العشر ، مثلت الب1121إلاسالمي ترتكز بشكل كبير على عدد قليل من البلدان ألاعضاء. في عام 

في املائة من إجمالي صادرات السلع ملجموعة املنظمة، في حين أن البلدان العشرة ألاوائل املستوردة مثلت  18.0نسبة 

 في املائة من إجمالي الواردات السلعية. 20.4نسبة 

، إال 1121-1110ا خالل الفترة تجاري بالرغم من أن البلدان ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي، ال تزال تسجل فائضا

في املائة فقط من  2.2نسبة  في السنوات املاضية، حيث شكل هر مقارنة مع مستوياأقل بكثيكان  ا الفائضذه أن

الحساب ميزان . وقد لوحظ اتجاه مماثل في 1112في املائة لعام  4.1، مقارنة ب 1121ناتجها املحلي إلاجمالي لعام 

، كان فائض ميزان الحساب الجاري للدول ألاعضاء يمثل نسبة 1121ول ألاعضاء باملنظمة. في عام للد الكلي الجاري 

 .1112في املائة عام  21.1في املائة فقط من الناتج املحلي إلاجمالي مقارنة ب  2.2

 بلدان منظمة التعاون إلاسالميلالتجارة البينية 

أن بلدان منظمة التعاون إلاسالمي ارتفاعا خالل السنوات التي سبقت ألازمة، إال لن شهدت التجارة البينية بعد أ

. وبالتوازي، تحسنت 1110بليون دوالر أمريكي في عام  822بلدان املنظمة قد انخفض إلى لحجم التبادل التجاري 

. طيلة الفترة 1121ريكي عام مليار دوالر أم 022إلى  التجارة البينية لتصل انتعشت .التجارة في جميع أنحاء العالم

في املائة من إجمالي  22.4بلدان املنظمة الارتفاع، وبلغت إلى نسبة لرة البينية ، واصلت حصة التجا1121-1112مابين 

من . على الرغم 1110نقطة مئوية مقارنة بعام  1.2، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1121تجارة البلدان ألاعضاء لعام 

نسبتها في إجمالي ، إال أن 1110بليون دوالر أمريكي عام  200بلدان املنظمة إلى ل البينية تانخفاض حجم الصادرا

في املائة، مشيرا إلى أن صادرات دول املنظمة إلى باقي الدول الغير ألاعضاء  20.8إلى  بلدان املنظمة قد ارتفعصادرات 

 ، وعلى الرغم من أن الصادرات1121نظمة.في عام باملنظمة، قد انخفضت أكثر من الصادرات املتوجهة إلى بلدان امل
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، قد شهدت من إجمالي الصادرات تهامليار دوالر، فإن حص 102خرى إلى بلدان املنظمة قد انتعشت مرة أل البينية

 تانعكس ابلدان املنظمة ارتفاعا قبل ألازمة، لكنهل البينية نقطة مئوية. شهدت الواردات 1.8انخفاضا طفيفا بنسبة 

في املائة عام   20.1في املائة مقارنة ب  21.4، كما أن حصتها من إجمالي واردات املنظمة قد انخفضت إلى 1110عام 

بلدان املنظمة ل البينيةفي املائة من إجمالي الواردات  24.4، انتعشت الواردات البينية وشكلت 1121. في عام  1114

البلدان  عدد قليل منبلدان املنظمة ال تزال تتركز في لبينية لاالتعاون إلاسالمي. كإجمالي التجارة، فإن التجارة 

 .1121في املائة من إجمالي الصادرات البينية في عام  10حيث ساهمت عشرة بلدان بنسبة ، ألاعضاء

 إجمالي الاحتياطات )باستثناء الذهب(

 1112تريليون دوالر أمريكي عام  1.4باستثناء الذهب( لدول منظمة التعاون إلاسالمي من )ارتفع إجمالي الاحتياطات 

، في املقابل، انخفضت حصة دول املنظمة من إجمالي احتياطات البلدان 1121تريليون دوالر أمريكي عام  2.8إلى 

في املائة عام  11.2، وصلت نسبة نقطة مئوية مقارنة بالعام املاض ي 1.0النامية في هذه الفترة. مع انخفاض بنسبة 

ي عدد يتركز فإجمالي الاحتياطات لدول املنظمة الجزء ألاكبر من  إن.  1112في املائة عام  11.1، مقارنة ب 1121

في املائة من إجمالي الاحتياطات ملجموعة منظمة  41.2مثل ت فقط بلدا 21 أن هناكمحدود من هذه البلدان، حيث 

الواردات ب عند معادلتها. أداء البلدان ألاعضاء باملنظمة جيد من حيث الاحتياطات 1121عام التعاون إلاسالمي في 

الشهرية، كما أن تراكم الاحتياطات أعلى من مستوى الحد ألادنى لثالثة أشهر من قيمة الواردات. باستثناء املالديف 

احتياطات قيمة الواردات ألكثر من ثالثة أشهر على ،املتوفرة حولها البيانات، سودان، حافظت باقي الدول ألاعضاءوال

 . 1110في عام 

 الدين الخارجي وتدفقات رأس املال

بلدا من بلدان منظمة التعاون إلاسالمي ال تزال تصنف  11حسب التصنيف ألاخير الذي أجراه البنك الدولي، فإن 

نموا. عكس إجمالي حجم الدين الخارجي بلدا منها صنف من بين البلدان ألاقل  24كبلدان فقيرة مثقلة بالديون، 

، بلغ إجمالي الدين الخارجي لبلدان منظمة 1110. في عام 1110 – 1110لدى بلدان املنظمة ارتفاعا خالل الفترة 

ر أن، معدل الدين إلى الناتج املحلي ي. غ1114عن عام في املائة  2.8بزيادة بلغت بليون دوالر،  012التعاون إلاسالمي 

ضا في هذه الفترة. بلغ معدل اانخف شهدا لدى بلدان املنظمة وحصتها من إجمالي ديون البلدان الناميةإلاجمالي 

، ولكن 1110عام في املائة  20.2 متوسط الدين إلى الناتج املحلي إلاجمالي لدى البلدان املدانة ألاعضاء  باملنظمة إلى

. من جهة أخرى، سجلت حصة 1110في في املائة  14.0لى هذا املتوسط انخفض باستمرار في السنوات التالية ليصل إ

عام في املائة  14.2الدول ألاعضاء باملنظمة من إجمالي حجم الديون الخارجية للبلدان النامية، انخفاضا بنسبة 

. يشير انخفاض هذه الحصة، إلى ارتفاع حجم ديون بلدان املنظمة بأقل مما 1110عام في املائة  10.0إلى نسبة 1110

 هو لدى البلدان النامية ألاخرى.
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ظل مكون إجمالي الدين الخارجي للبلدان ألاعضاء باملنظمة مختلفا قليال عن غيره من البلدان النامية. على الرغم من 

أن الديون الطويلة ألاجل تمثل الجزء ألاكبر من مجموع الديون الخارجية في كل من املجموعتين، إال أن حصتها من 

 كانت أعلى نسبيا. بلدان املنظمة

 تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر

بليون  222.2، شهدت هذه ألاخيرة زيادة طفيفة وصلت إلى 1110بعد انخفاض تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر عام 

، شكلت تدفقات الاستثمار 1121. في عام 1110بليون دوالر أمريكي عام  222.1مقارنة ب  1121دوالر أمريكي عام 

في املائة من مجموع تدفقات الاستثمار  12في املائة من مجموع العالم، و  22ألاجنبي املباشر لدول املنظمة نسبة 

البلدان النامية. كما كان الحال في معظم املجموعات الاقتصادية الكبرى، تركزت تدفقات  إلىألاجنبي املباشر 

، مثلت عشرة من الدول ألاعضاء فقط 1121منها فقط. في عام  الاستثمار ألاجنبي املباشر لدول املنظمة في عدد قليل

في املائة من مجموع تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر لجميع بلدان املنظمة. هذا التوجه يدل على أن  12.2نسبة 

ملزيد من معظم دول املنظمة ال تزال غير قادرة على خلق بيئة مواتية لألعمال التجارية، والظروف املواتية لجذب ا

 تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر.

 تدفقات املساعدات التنموية الرسمية

لبلدان ألاقل نموا، جزءا كبيرا ا في خاصةي البلدان النامية و ال تزال تشكل تدفقات املساعدات التنموية الرسمية ف

الاقتصادي والتنموي. تعتمد العديد من مجموع صافي التدفقات املالية لهذه البلدان، وتلعب دورا رئيسيا في نموها 

من البلدان ألاعضاء باملنظمة وخاصة البلدان ألاقل نموا، اعتمادا كبيرا على املساعدات التنموية الرسمية، ولكن 

على مدى السنوات، شهدت تدفقات املساعدات التنموية الرسمية للبلدان ألاعضاء باملنظمة توجها نحو الانخفاض 

. تبعا لذلك، انخفضت 1110مليار دوالر أمريكي عام  02.2مقارنة ب  1110ار دوالر أمريكي عام ملي 88.1وسجلت نحو 

في  22.8حصة منظمة التعاون إلاسالمي من مجموع تدفقات املساعدات التنموية الرسمية للبلدان النامية أيضا من 

اء باملنظمة تلقت مساعدات تنموية رسمية . هذا يعني أن الدول ألاعض1110في املائة عام  81.0إلى  1110املائة عام 

أقل مقارنة بالدول النامية ألاخرى. تتركز تدفقات املساعدات التنموية الرسمية للبلدان ألاعضاء في عدد قليل من 

جميع  إلى املوجهة في املائة من مجموع املساعدات التنموية الرسمية 21.1 تفقط تلق انبلد 21البلدان، حيث أن 

املساعدات التنموية الرسمية  نسبة ، انخفضت1110-1110. وعالوة على ذلك، وخالل فترة 1110عام  مةاملنظ بلدان

 املساعدات التنموية الرسمية للفرد في الدول ألاعضاء باملنظمة. تدفقات لكذوكإلاجمالي، الناتج املحلي  في

 البطالة

مو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، تم تسببت ألازمة املالية العاملية ألاخيرة، إلى تباطؤ وتيرة الن

تسريح ماليين من العمال، أو خفض ساعات العمل وألاجور واملزايا ألاخرى لذوي الخبرة. الدول ألاعضاء بمنظمة 

مليون من القوة العاملة  214مليون شخص من أصل  22التعاون إلاسالمي لم تكن استثناءا، حيث أن ما يقرب من 

. على مر السنين، سجلت دول املنظمة أعلى متوسط ملعدالت 1121في عام  عملعلى العثور على  ونوا قادرينيكلم 
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، تم تسجيل معدل البطالة للبالغين في 1110البطالة للبالغين باملقارنة مع معدالت العالم والبلدان النامية. في عام 

. وفي الوقت نفسه، على 1121في عام في املائة  8.4ض إلى والذي انخف في املائة 0الدول ألاعضاء باملنظمة بحوالي 

الذكور في قوة  مشاركة على الصعيد العالمي من حيث معدالت جيداالرغم من أن البلدان ألاعضاء سجلت أداء 

 مشاركة إلاناث. تضعيفا من حيث معدال  كان ا ألاداءذه أن العمل، إال 

 التعاون إلاسالميالبنية التحتية للمواصالت في بلدان منظمة 

لشبكات النقل في بلدان املنظمة بعيدا عن بلوغ املستوى  الحاليسواء من حيث القدرة وألاداء، ال يزال الوضع 

املتاحة، فإن لدى  نظمة. و وفقا للبياناتدول املل البينيةنشطة التجارة والسياحة على ألاتأثير ال من حيثاملنشود 

فقط معبدة. إذا أخذنا بعين الاعتبار منها في املائة  82، كلممليون  2.2مالي قدره دول املنظمة شبكة طرق بطول إج

مجموع مساحة أراض ي الدول ألاعضاء باملنظمة، فهذا يدل على مستوى منخفض جدا من كثافة شبكة الطرق، أي 

كلم متوسط  220، و كلم في الدول النامية غير ألاعضاء باملنظمة 124كم مربع، مقارنة ب  2111كم لكل  212فقط 

 كلم في البلدان املتقدمة. 810العالم، و

وباملثل، فإن دول املنظمة، كمجموعة، ال تزال متأخرة من حيث البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية، حيث أن 

 2.11 بلغملتوسط كثافة السكك الحديدية  اوافقمالي طول شبكة السكك الحديدية، ألف كم هو إجم 211حوالي 

كم، و  0.1كم مربع من مساحة ألاراض ي. هذا املستوى هو أقل بكثير من املتوسط العالمي البالغ  2111ومتر لكل كيل

كم متوسط الدول املتقدمة. بلغ مجموع حجم  21.8و  كلم، 1.1البالغ  ول النامية غير ألاعضاء باملنظمةمتوسط الد

طن -كم 2202كم، مقارنة ب -بليون طن 221مة فقط إلى السلع املنقولة عبر شبكات السكك الحديدية في دول املنظ

 بالدول النامية غير ألاعضاء باملنظمة.

عند النظر في النقل البحري بدول منظمة التعاون إلاسالمي، تشير البيانات املتاحة إلى أن طاقة ألاسطول إلاجمالية 

من في املائة  1مالي طاقة أسطول العالم، و في املائة فقط من إج 8 مشكلةمليون طن،  02.2لدول املنظمة هي حوالي 

في املائة من مجموع  24لدول النامية.  من ناحية أخرى، شكل عدد املطارات الدولية في دول املنظمة ا طاقة أسطول 

ي في املائة. يعاني النقل الجوي ف 20املطارات الدولية في العالم، في حين أن الدول النامية غير ألاعضاء باملنظمة تمثل 

شخص، مقارنة  2111مغادرة لكل طائرة  2،1حيث تقدر في املتوسط ب دول املنظمة من كثافة منخفضة للطيران، 

. أيضا، تشكل دول منظمة التعاون طائرة مغادرة 24.8، و متوسط الدول املتقدمة البالغ 8باملتوسط العالمي البالغ 

، (شخص 2111راكبا لكل  224 ) ة املسافرين جواإلاسالمي، كمجموعة، نسبة منخفضة جدا من حيث متوسط كثاف

في الدول املتقدمة. في  2004من املتوسط العالمي، و  282في الدول النامية غير ألاعضاء باملنظمة،  214مقارنة مع 

كم في -بليون طن 12كم، مقارنة ب -مليار طن 1 يبلغ متوسط حجم البضائع املنقولة عبر الطائراتدول املنظمة، 

 لنامية غير ألاعضاء باملنظمة.الدول ا

مما ال شك فيه، انعكس املستوى املنخفض لقدرة النقل في بلدان املنظمة، كمجموعة، على أداء النقل الضعيف 

والاستخدام غير الفعال ملرافق النقل املوجودة، وهو عامل من بين عوامل أخرى، أثرت سلبيا على أنشطة التجارة 
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بلدا عضوا في منظمة  01هذا الصدد، تجدر إلاشارة إلى أن حصة إجمالي الصادرات ل  والسياحة في هذه البلدان. في

. يقدر متوسط فترة في املائة 22وحصة وارداتها حوالي في املائة  21التعاون من الصادرات العاملية إلاجمالية هي حوالي 

في الدول  14و  10التوالي، مقارنة مع  يوما، على 20و  22التسليم للتصدير والاستيراد في دول املنظمة، كمجموعة، 

دول املنظمة،  أن في البلدان املتقدمة. من ناحية أخرى، على الرغم من 22و  21النامية غير ألاعضاء باملنظمة، وفقط 

كمجموعة، لديها إمكانيات كبيرة للتنمية املستدامة لقطاع السياحة الدولية، أخذا باالعتبار مواردها الطبيعية الغنية 

و الثقافي، فإنها ال تزال تشكل حصة متواضعة من السوق السياحية  التاريخي التراثالجغرافية، و ألاصول املتنوعة، و 

من حصة عائدات  في املائة 21العالم وحوالي  حول من حصة عدد السياح الوافدين في املائة  28حوالي بة العاملي

 السياحة في العالم.

 افق نقل مناسبةضعف أداء النقل يعكس عدم وجود مر 

تفسر ألارقام الضعيفة لقدرة النقل في مجموعة الدول ألاعضاء باملنظمة، إلى عدم الكفاءة في مجال الخدمات 

في املائة من البلدان ألاعضاء أرقاما  20، شهدت 1110اللوجستية، والتي هي العمود الفقري للتجارة. اعتبارا من عام 

في املائة  12مقارنة ب  -مؤشر أداء الخدمات اللوجستية  استنادا إلى -ضعيفة من حيث أداء الخدمات اللوجستية 

و شبكات سكك ومباشرة  وجود خطوط جوية كافية نتيجة لعدمو عالوة على ذلك، و من البلدان النامية ألاخرى. 

حديدية ضعيفة بين الدول ألاعضاء، فإن حصة دول املنظمة كمجموعة من السكك الحديدية العاملية والنقل 

 .1110ال تزال متواضعة في عام  الجوي العالمي

 السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

عامليا، وعلى مدى العقود الخمسة املاضية، ارتفع النشاط السياحي الدولي بمعدالت كبيرة ومستدامة من حيث عدد 

 441أنحاء العالم إلى  السياح الوافدين وعائدات السياحة على حد سواء. وصل عدد السياح الدوليين في جميع

العائدات الناجمة من أولئك السياح، أي عائدات السياحة الدولية من حيث السعر صلت و و ، 1110مليون عام 

دوالر أمريكي  024بليون دوالر أمريكي في اليوم أو  1.2بليون دوالر، وهو ما يمثل  401الجاري للدوالر، وصلت إلى 

في  للسياح حظ أنه، باإلضافة إلى الوجهتين السياحيتين التقليديتين املستقبلتينللسائح الوافد. وفي الوقت نفسه، لو 

جديدة في املناطق النامية أيضا. أصبحت السياحة سياحية املناطق املتقدمة في أوروبا وألامريكتين، ظهرت وجهات 

على وجه الخصوص، تشكل  الدولية واحدة من أهم ألانشطة الاقتصادية الرئيسية في العديد من البلدان النامية.

 ، وتوفر فرص العمل في العديد من هذه البلدان. ةألاجنبي للعمالتأنشطة السياحة الدولية مصدرا مهما 

كجزء كبير من البلدان النامية، تزايد النشاط السياحي الدولي في الدول ألاعضاء باملنظمة بشكل كبير من حيث عدد 

مليون عام  210.1حد سواء. بلغ عدد السياح الدوليين في دول املنظمة إلى  السياح الوافدين وعائدات السياحة على

في  8.0سنوي قدره بمعدل متوسط  ارتفع، و في العالم في املائة من مجموع السياح الدوليين 28.1 بما يعادل، 1110

لجاري للدوالر، إلى السعر ابائدات السياحة الدولية . وصلت عائدات السياح، أي ع1110-1118املائة خالل الفترة 
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ت في املائة من حصة مجموع إيرادات السياحة في العالم، وتزايد 21.0بليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل  210.0

 . 1110-1118في املائة خالل الفترة  4.0سنوي قدره بمعدل متوسط نمو  عائدات السياحة

السياحي الدولي من حيث عدد السياح الوافدين النشاط ردي لدول املنظمة، ال يزال ، على املستوى الفإال أنه

 21، استضافت 1110في عدد قليل من البلدان. على سبيل املثال، في عام  ، يتركز وعائدات السياحة على حد سواء

دول من املنظمة فقط، وهي تركيا وماليزيا ومصر والسعودية واملغرب وتونس واندونيسيا وسوريا والكويت وألاردن، 

في املائة من مجموع السوق السياحية ملنظمة  42.2من السياح الوافدين الدوليين، وهو ما يمثل  مليون  214.0

 التعاون إلاسالمي. على نحو مماثل، تتركز أيضا عائدات السياحة الدولية في عدد قليل من دول املنظمة، معظمهم

يا ومصر واملغرب ولبنان واندونيسيا الوجهات السياحية الرئيسية في املنظمة، وهم تركيا وماليز  يمثلون أيضا

بليون  08.2حققت ، والتي ألاوائل من حيث عائدات السياحة والسعودية وسوريا وتونس وألاردن وهي الدول العشر 

في املائة من إجمالي إيرادات  42.2، املوافقة لحصة 1110السياحة الدولية في عام  من دوالر أمريكي كعائدات

 ك السنة. السياحة في املنظمة لتل

محاولة لتقييم الدور الاقتصادي لقطاع السياحة الدولية في اقتصاديات بلدان املنظمة، فقد تم احتساب ميزان وفي 

إلانفاق  اقتطاعب لكذو  1110-1118البيانات في الفترة من  االسياحة الدولية لكل بلد على حدة والتي تتوفر حوله

من املساهمة الصافية لقطاع السياحة الدولية في  تقييمالسياحي الدولي من عائدات السياحة الدولية. يتم 

اقتصاديات بلدان املنظمة املتصلة، عن طريق ربط ميزان السياحة الدولية، كنسبة مئوية، بالناتج املحلي إلاجمالي 

عن طريق ربط إيرادات السياحة الدولية في كل بلد،  جنبيةللعمالت ألا لكل بلد. كما يتم تقييم القطاع كمصدر 

 كنسبة مئوية، بصادراتها السلعية إلاجمالية في الفترة نفسها. 

الحجم ب ال يرتبطفي هذا السياق، لوحظ أن الدور الاقتصادي لقطاع السياحة الدولية في اقتصاديات بلدان املنظمة 

السياحة الدولية هي النشاط الاقتصادي الرئيس ي في جزر تبين أن املثال،  . على سبيلالاقتصاديةمستوى التنمية بأو 

. يلعب النشاط 1110حتى عام  1118في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي خالل عام  82.2املالديف بمتوسط قدره 

ميزان  يشكل فيهالتي من املنظمة، وا ةبلدان العشر الالسياحي الدولي دورا هاما نسبيا مقارنة مع حجم الاقتصاد في 

املجموعة تضم في املائة تقريبا من إجمالي ناتجها املحلي. هذه  21إلى  2الحسابات السياحية الدولية، في املتوسط، 

لبلدان املنظمة )على سبيل املثال، لبنان، ألاردن، العالية   عائداتات الذ الرئيسية السياحية اتعددا مهما من الوجه

وريا، ماليزيا، تركيا والبحرين(. في املقابل، فإن النشاط السياحي الدولي له دور ضعيف، أو املغرب، تونس، مصر، س

بلدا، في املتوسط،  10حتى سلبي في اقتصاديات العديد من دول املنظمة التي تتوفر حولها البيانات، حيث سجلت 

لفترة، بلغت نسبة املساهمة الصافية . خالل نفس ا1110حتى عام  1118عجزا في ميزانها السياحي الدولي خالل عام 

 . كمجموعة في املائة من إجمالي الناتج املحلي في بلدان املنظمة 1.0للنشاط السياحي الدولي، في املتوسط، إلى 

، يلعب النشاط السياحي الدولي دورا أكثر أهمية في اقتصاديات للعمالت ألاجنبيةفي املقابل، لوحظ أنه، وكمصدر 

كان هذا واضحا عندما تم احتساب إيرادات السياحة الدولية في كل بلد كنسبة مئوية من إجمالي بلدان املنظمة. 

من  . في املتوسط، خالل هذه الفترة، أنتجت السياحة الدولية عائدات1110-1118صادراتها السلعية خالل الفترة 
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عن الصادرات في املالديف، ما يقرب من ، أكثر من تلك الناتجة مرة تقريبا 2.4 العمالت ألاجنبية بلغت في املتوسط

مرة في ألبانيا. في نفس الفترة، بلغت عائدات السياحة الدولية، في   2.0مرة في غامبيا،  2.1مرة في لبنان، نحو  1.2

في املائة في مصر، ما يقرب  22.1مالي وجزر القمر،  في كل من صادراتالفي املائة من إجمالي  11املتوسط، أكثر من 

في املائة في بنين، أوغندا و غرقيزيا. وعالوة على ذلك، بلغت نسبة  21في املائة في املغرب وألاردن، وأكثر من  01من 

مئوية من قيمة الصادرات في السنغال، بوركينا فاسو، تونس، تركيا، نسبة  21إلى  20ياحة الدولية من عائدات الس

عائدات السياحة الدولية تمثل أقل من متوسط املنظمة تزال  إال أنه ال سوريا، سيراليون، النيجر وبوركينافاسو. 

 .دولة عضو 10في  في املائة من إجمالي صادراتها السلعية 4.2البالغ 

 البينية لدول ، يتزايد بشكل كبير سواء من حيث عدد السياح الوافدين فإن نشاط السياحة البينية من ناحية أخرى 

في املائة عام  2في هذا السياق، لوحظ أنه، باستثناء انخفاض طفيف بنسبة املنظمة، أو عائدات السياحة البينية.

. ارتفع 1111-1112، شهد عدد السياح الوافدين فيما بين دول املنظمة نموا مطردا خالل فترة الخمس سنوات 1110

لنمو السنوي ، أي بمعدل متوسط ا1111مليون في عام  01.1إلى  1112مليون في عام  22.2عدد هؤالء السياح من 

في املائة   20.0املنظمة إلى ب فيما بين الدول ألاعضاء، بلغت نسبة السياح الوافدين 1111في املائة. في عام  21.2قدره 

املنظمة  البينية لدول اتجاه مماثل في حالة عائدات السياحة  لوحظلك ذوك. من مجموع السياح الدوليين الوافدين

، 1111بليون دوالر أمريكي عام  28.1إلى  1112بليون دوالر أمريكي عام  24.2خالل نفس الفترة، حيث ارتفعت من 

املنظمة إلى  البينية لدول ، بلغت عائدات السياحة 1111في املائة. في عام  21.2سنوي قدره عدل متوسط نمو مل ممثلة

 .كمجموعة ة الدولية في بلدان املنظمةفي املائة من إجمالي إيرادات السياح 21.4

كمجموعة، لدى بلدان منظمة التعاون إلاسالمي إمكانية كبيرة لتطوير قطاع سياحي دولي مستدام. هذا صحيح بشكل 

الثقافي، ولكن و  التاريخيوالتراث الجغرافية، وألاصول خاص ليس فقط من حيث مواردها الطبيعية الغنية واملتنوعة، 

بأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم للتجارة، والترفيه، وغيرها من ألاغراض. ومع  يسافرونمواطنيها  أيضا بحقيقة أن

السوق السياحية العاملية، وتركز النشاط السياحي  مناملنظمة بلدان ذلك، وبالنظر إلى الحصة املتواضعة ملنطقة 

إن . مستغلة من املقومات السياحية ملنطقة املنظمة غير الدولي في قليل من بلدان املنظمة، يبدو أنه ال يزال جزء كبير 

املشاكل التي تواجه السياحة وتنمية قطاع سياحي دولي مستدام في بلدان املنظمة هي متنوعة، ألن كل بلد له معامله 

 السياحية الخاصة ومستوى التنمية وأولويات السياسات التنموية الوطنية. في حالة العديد من بلدان املنظمة،

تتراوح تلك املشاكل من ضعف الدراية الفنية والترويج والوعي العام، إلى عدم كفاية البنيات التحتية ذات الصلة 

. ومع ذلك، على الرغم من هذه املشاكل السياح سالمةحفظ بالسياحة والاستثمارات، وعدم وجود تنويع للسياحة و 

واسع لتطوير صناعة السياحة الدولية املستدامة في  والتحديات، يعتقد على نطاق واسع أنه ما زال هناك مجال

بشكل صحيح، يمكن أن يلعب قطاع السياحة دورا هاما في التنمية  نظمة. في الواقع، إذا ما خطط له وأدير بلدان امل

 الاجتماعية والاقتصادية لدول املنظمة.
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 الاقتصاد العاملي  في ألاخيرة تطوراتال 2

قتصادية الازمة ألا بسبب  خالل عقد ألالفية،قتصاد العالمي الا ي شهدهذاملتزايد التوقف التوسع الاقتصادي لقد 

في  1.0بنسبة  1114. تقلص النمو في النشاط الاقتصادي العالمي لعام 1114بدأ عام  يذال عالميالركود الحادة و ال

، عرف النمو العالمي 1110. عام في املائة فقط 1.0أن ينمو بنسبة  حيث استطاع، 1111املائة مقارنة بمستواه لعام 

، على 1121عالمات انتعاش في عام  أظهر الاقتصاد العالميلك ذومع ركودا للمرة ألاولى منذ الحرب العاملية الثانية. 

ختالفات النمو بين البلدان املتقدمة والبلدان النامية ال تزال قائمة. في حين أن الانتعاش في البلدان أن ا الرغم من

عدالت البطالة، شهدت البلدان النامية انتعاشا قويا رافقه بعض في مارتفاع ومصحوبا بال يزال بطيئا  املتقدمة

 الضغوط التضخمية في الاقتصادات السريعة النمو. ساعد ارتفاع أسعار السلع ألاساسية للبلدان املنخفضة الدخل

ة، ولكنه خلق مخاوف بشأن ألامن الغذائي للفقراء لعودة إلى معدالت النمو ملا قبل ألازمعلى ا، ه السلعذاملصدرة له

 الذين  يعيشون في البلدان النامية.

في  1.0. بعد انكماش بنسبة 1121إلى  1112يوضح معدالت النمو في الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي من  2.2الشكل 

و  8.8ويتوقع أن يرتفع بنسبة  1121عام  في املائة في 0، ارتفع إجمالي الناتج املحلي العالمي بنسبة 1110املائة عام 

على التوالي. ستظل الاقتصادات النامية مهيمنة على النمو الاقتصادي العالمي،  1121و  1122في املائة عامي  8.0

في املائة في  1.0بينما يتوقع أن تبقى معدالت الاقتصادات املتقدمة في حدود  باملائة، 2.0والتي يقدر أن تنمو بنحو 

يون، مع ( . باعتبارها ألاكثر تضررا من ألازمة، ال تزال البلدان املتقدمة مثقلة بالد1121و  1122ة املتوقعة )الفتر 

قتصاد الكلي. من ناحية أخرى، مع انتعاش اقتصادي مع الانتعاش في الامقارنة  املؤسسات املاليةفي انتعاش غير كافي 

لصلة بالطلب املحلي القوي، نمو الائتمان السريع وتدفقات رؤوس قوي، تواجه البلدان النامية تحديات جديدة ذات ا

 ألاموال الكبيرة.

 نمو الناتج املحلي إلاجمالي في العالم 2.1 الشكل  

ظل الانتعاش في البلدان 

املتقدمة أقل من املتوسط 

 العالمي

 
 )*( توقعات صندوق النقد الدولي .1122الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل املصدر : صندوق النقد  
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، بمواجهة العديد من املخاطر السلبية. 1122ومن املتوقع أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيسترجع القوة في عام 

وتتطلب استجابات سياسة تشكل الديون السيادية ومتاعب القطاع املالي في منطقة اليورو خطرا سلبيا ملحوظا، 

. ارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الاضطرابات في الدول العربية ا الخطر إلى مناطق أخرى ذانتشار هقوية لتجنب 

، هي عوامل أخرى قد تضعف صحة الاقتصاد ألامريكية والزالزل اليابانية وضعف الطلب في الواليات املتحدة

كبيرة القتصادات البلدان النامية أيضا، مخاطر على نمو الاقتصاد العالمي العالمي. تشكل تدفقات رؤوس ألاموال ال

 ال سيما إذا ارتفعت قيم العمالت فجأة أو إذا تكاثرت الديون على ألاصول.

 انتعاش متواضع في البلدان املتقدمة

التي أدت ، ولكنه ظل إيجابيا حتى ألازمة. 1112تراجع النمو الاقتصادي في البلدان املتقدمة بشكل مطرد منذ عام 

 اذه (. بعد1.2 )الشكل 1110في املائة عام  2.8بمعدل نموها نمو سلبي في الاقتصادات املتقدمة حيث انكمش 

، 1121و  1122 يعامأما في . 1121في املائة في عام  2بنسبة الانكماش الحاد، تعافى نمو البلدان املتقدمة جزئيا 

 املتقدمة من البلدان في املائة، على التوالي. كانت اليابان 1.2و  1.8يتوقع أن يكون النمو في البلدان املتقدمة بنسبة 

، لكنه 1110في املائة في عام  2فاضا في الناتج املحلي إلاجمالي بأكثر من ألاكثر تضررا من ألازمة، حيث شهدت انخ

 حيث النمو  توقعات دهور ت إلىالزالزل اليابانية و تسونامي، أدت . 1121في املائة تقريبا في عام  8ارتفع بنسبة 

في  1اليابان بأكثر من نسبة ، من املتوقع أن تنمو 1121. فقط في عام 1122في املائة لعام  2.8خفضت توقعات إلى ان

 املائة.

 نمو الناتج املحلي إلاجمالي في البلدان املتقدمة 2.2 الشكل  

الانكماشات  تجاوزت

في املائة في  2نسبة 

بعض البلدان 

 املتقدمة

 
 . )*( توقعات صندوق النقد الدولي1122العالمي أبريل املصدر : صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد  

إال أن النشاط . 1110في املائة في عام  8يزيد على  اانكماشحيث شهد ألاشد تضررا بعد اليابان،  كانالاتحاد ألاوروبي 

، لكنه يتوقع في املائة 2.4، من خالل ارتفاع بنسبة 1121جزئيا في دول الاتحاد ألاوروبي عام  ياتعافالاقتصادي حقق 
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. على الرغم من قوة اليورو، 1121في املائة عام  1، وبالكاد سوف يتجاوز 1122في املائة  عام  2.4مستوى  أن يبقى في

بعض بلدان منطقة اليورو أملانيا بشكل خاص، هي في وضع جيد لالستفادة من الطلب القوي إلنعاش الاقتصادات 

الخطر الرئيس ي للتوقعات الاقتصادية في أوروبا، ومع فإن زيز الانتعاش. الصاعدة، ويتوقع أن تلعب دورا هاما لتع

يولد ضعف املال و املوازين املالية في بعض البلدان حيث سيظهر بسبب اضطرابات في محيط منطقة اليورو.  ذلك،

ألازمة إلى خارج املنطقة. تظل ألاوضاع املالية وتعزيز البنوك املالية من القضايا الحرجة  إمدادألاوروبية مخاوف بشأن 

 لتفادي تعميق املخاطر الجارية.

على الرغم من أن ألازمة بدأت في الواليات املتحدة، إال أن تأثير ألازمة على الاقتصاد ألاميركي أقل حدة باملقارنة مع 

، لكنه تعافى بازدياد بمعدل 1110في املائة في عام  1.2نكمش النشاط الاقتصادي بنسبة غيرها من البلدان املتقدمة. ا

قد ال يكون كافيا للحد من ارتفاع معدالت البطالة في   معدل النمو هذا، فإن . ومع ذلك1121في املائة عام  1.4

وقت الذي كانت توقعات معدل البالد، و خلق مناظرات حول املخاطر ألاخرى "إنعاش العاطلين عن العمل". في ال

، من املقرر أيضا تباطؤ النمو في ألاجور للحد من إلانفاق. مع ضعف 1122في املائة حتى نهاية عام  0البطالة تفوق 

إلانفاق الاستهالكي الخاص، الاقتصاد ألاميركي هو ألاكثر احتماال بأن يبرهن على وجود انتعاش متواضع. ومن املتوقع 

، وهي نسبة أعلى من نمو باقي الدول املتقدمة 1121و  1122في املائة عام  1.4يات املتحدة في نسبة أن يبقى نمو الوال 

 ألاخرى.

 انتعاش قوي في الاقتصادات الصاعدة

على عكس الاقتصادات املتقدمة، كان الانتعاش في الاقتصادات النامية قويا. عانت بعض البلدان النامية، وال سيما 

وجنوب أفريقيا، نسبة أقل من ألازمة الاقتصادية العاملية، مع برامج الاستثمار التي تقودها الحكومة الصين والبرازيل 

و  1114في املائة حتى خالل سنوات ألازمة ) 1ألجل تعزيز الطلب. حافظت هذه الدول على معدالت نمو تزيد عن 

في املائة  2عات. عموما، نمت البلدان النامية بنحو في املائة خالل فترة التوق 4(، ومن املتوقع أن تنمو بأكثر من 1110

 .1121و  1122في املائة عامي  8ومن املرجح أن تظل الفجوة عند  أكثر من البلدان املتقدمة قبل ألازمة،

 نمو الناتج املحلي إلاجمالي في البلدان النامية 2.3 الشكل  

البلدان  عرفت 

النامية انتعاشا 

 قويا

 
 . )*( توقعات صندوق النقد الدولي1122املصدر : صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل  
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الالتينية والكاريبي، فإن املناطق النامية ألاخرى ال تواجه انكماشا في باستثناء وسط وشرق أوروبا ومناطق أمريكا 

، ومن 1121في املائة لعام  0لكنها حققت معدالت نمو تفوق  ،إنتاجها. تباطأ النمو في آسيا النامية والصين إلى حد ما

٪  0.2قتصادي في الصين إلى . يتوقع أن ينخفض النمو الا1121و  1122في املائة في  4املتوقع أن يظل النمو أعلى من 

. التدابير املتخذة التي تلي الركود، إلنعاش الاقتصاد نظرا لتزايد الضغوط 1121في عام  21.2، و بنسبة 1122في عام 

 .التضخمية، هي الرفع من احتياطي البنوك وأسعار الفائدة ووضع القيود على القرض املصرفي

الية ألاقل تطورا، حققت بلدان جنوب الصحراء إلافريقية معدالت نمو تقارب نظرا الرتفاع أسعار السلع وألاسواق امل

و  1122. ومن املتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عامي 1121في املائة في عام  0من  ة، و قريب1110في املائة في عام  2

خالل عام ألازمة، ويتوقع . حققت بلدان الشرق ألاوسط وشمال إفريقيا على نحو مماثل معدالت نمو ايجابية 1121

 في املائة خالل فترة التوقعات. 8النمو في تلك املنطقة أن يحقق استقرارا في نحو 

 يتوقع أن تتقلص معدالت النمو السلبية

. 1110في املائة عام  1بلدا انكماشا بنسبة أكثر من  41بلدا، والتي تتوفر حولها البيانات، سجلت  210من أصل 

، يقدر عدد 1121ي املائة من البلدان تدهورا في ناتجها املحلي إلاجمالي للفرد الواحد. في عام ف 21شهدت أكثر من 

. على الرغم من أنه ال يزال أقل من الرقم ما قبل ألازمة، 28البلدان التي لديها معدالت نمو سلبية أن تتقلص إلى 

، 1121و  1122 يدخل رأس املال للفرد. في عام في في املائة 2أكثر من ببلدا معدالت نمو   18فمن املتوقع أن تواجه 

من املتوقع أن تنمو جميع البلدان تقريبا بمعدالت إيجابية. عدد البلدان التي لديها معدل نمو سلبي في الناتج املحلي 

 (.8.2)الشكل  1121بلدان فقط في عام  2و  1122بلدان في عام  4إلاجمالي للفرد الواحد هي 

 توزيع البلدان حسب نمو الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 2.4 الشكل  

تنمو معظم البلدان بأكثر 

في املائة في عام  1من 

1121. 

 

 
( e. )*( توقعات صندوق النقد الدولي. )1122املصدر : صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل 

 ( معدل النمو.gيشمل التقديرات بالنسبة لبعض البلدان. )
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 تختلف توقعات نمو الاقتصاد العاملي 

املعتمدة على افتراضات مختلفة، ال تتطابق دوما، حيث و  التوقعات التي قدمتها املؤسسات الدولية املختلفة إن نتائج

هذه الفرضية صحة  تثبت املقارنة بين توقعات معدالت نمو الناتج املحلي إلاجمالي التي أدلت بها ثالث منظمات دولية 

بنك الدولي. (. توقعات صندوق النقد الدولي عادة ما تكون أكثر تفاؤال مقارنة مع توقعات ألامم املتحدة وال0.2)الشكل 

باملقارنة مع  1122إجمالي الناتج املحلي العالمي لعام  فيفي املائة   8.8 ا قدره بنسبةتوقع صندوق النقد الدولي نمو 

، 1121في املائة من النمو املتوقع من قبل ألامم املتحدة والبنك الدولي، على التوالي. على نحو مماثل لعام  2.1و   2.2

 في املائة أعلى من تلك املتوقعة من طرف ألامم املتحدة والبنك الدولي. 2حوالي نسبة ب نموا يتوقع صندوق النقد الدول

 1و من املتوقع أن تنمو البلدان املتقدمة بنسبة  أرقام مجموعات البلدان النامية واملتقدمة متشابهة كثيرا فيما بينها.

أخرى، وفقا لحسابات هذه املؤسسات الثالث، من املتوقع  . من ناحية1121في املائة في عام  1.0و  1122في املائة عام 

في املائة خالل نفس العامين. على الرغم من اختالفات طفيفة في التوقعات،  2أن تنمو البلدان النامية بأكثر من 

 2.0نسبة ، ويتوقع من البلدان النامية أن تنمو ب1122مقارنة بعام  1121يتوقع ملعدالت النمو أن تكون ألاعلى في عام 

 في املائة أكثر من الدول املتقدمة خالل نفس العامين. 8إلى 

 مقارنة بين توقعات النمو 2.5 الشكل  

ال تتطابق 

 التوقعات دائما

 

 
الاقتصادية والاجتماعية لألمم  ، إدارة الشؤون1122املصدر : صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل 

 .1122، البنك الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي، يونيو 1122املتحدة توقعات الاقتصاد العالمي، يونيو 
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 في الازدياد في الدول النامية ةحصة الاستثمار في الناتج املحلي إلاجمالي آخذ

الاستثمار حافز مهم لتعزيز واستدامة النمو الاقتصادي، ال سيما في البلدان النامية. إنه يضمن التحسين املستمر 

أن حصة الاستثمار في   2.2والتوسع في الطاقات إلانتاجية لتحقيق النمو والتنمية املستقبلية للبلدان. يبين الشكل 

البلدان النامية، ويثبت نموا قويا في ألانشطة الاقتصادية لهذه البلدان. الناتج املحلي إلاجمالي هي في تزايد مستمر في 

، زيادة حصة الاستثمار في الناتج وإن كان بشكل أقلحتى خالل ألازمة الاقتصادية العاملية، واصلت البلدان النامية، 

ل ملحوظ في البلدان املتقدمة املحلي إلاجمالي. في املقابل، انخفضت حصة الاستثمار في الناتج املحلي إلاجمالي بشك

 .1121و  1122وليس من املتوقع أن تحقق نفس مستوى ما قبل ألازمة خالل عامي 

 حصة الاستثمار من الناتج املحلي إلاجمالي 2.6 الشكل  

تستثمر البلدان 

النامية بنسبة 

 كبيرة

 

 
 . )*( توقعات صندوق النقد الدولي1122النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل املصدر : صندوق 

خالل فترة التوقعات، يتوقع انتعاش طفيف بعد انهيار كبير في الاستثمار في البلدان املتقدمة، لكنه سيظل أقل بكثير 

، على حصة الاستثمار من الناتج املحلي ابلفي املقالبلدان النامية،  .حافظت 1121من مستوى ما قبل ألازمة حتى عام 

في  3.2، هذا يبين تحسنا كبيرا باملقارنة مع انخفاض بنسبة  1110في املائة عام  1.1إلاجمالي بل وحتى ارتفعت بنسبة 

لدان من املتوقع أن تزداد حصة الاستثمار من الناتج املحلي إلاجمالي للب في الفترة نفسها.املائة في البلدان املتقدمة 

التحتية لزيادة القدرات املادية في البلدان  البنية في غالبا ما يكون الاستثمار املهم .1121و  1122النامية خالل عامي 

في هذا الصدد، ستظل البلدان النامية محركات  النامية، هو العامل الرئيس ي وراء ارتفاع الاستثمار في هذه البلدان.

 .وات املقبلةللنمو الاقتصادي العالمي في السن
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 في املائة 5أكثر من بنمو الصادرات والواردات من املرجح أن يظل 

الانخفاض  لكن .1110في املائة في عام  21أدت ألازمة الاقتصادية العاملية إلى انخفاض حاد في حجم التجارة بنسبة 

عبر البلدان واملنتجات، مما يعكس إلى حد كبير الانخفاض الحاد في الطلب العالمي. من حيث كان مختلفا  في التجارة 

(. 1.2في املائة )الشكل  21 الانكماشحجم الصادرات، كان الانكماش أشد في البلدان املتقدمة، حيث تجاوز متوسط 

معظم البلدان  ، شهدت1110ل في عام عد الانخفاض الهائفي املائة. ب 1.0ان النامية بنحو ظل الانخفاض في البلد

في املائة،  21.4هو  1121عام في إجمالي الصادرات العاملية ل معدل النمو  .السلع والخدماتانتعاشا قويا في صادرات 

في املائة على  21و  28.0 بلغت في البلدان املتقدمة، مع معدالت نمو  منهلكن الانتعاش في البلدان النامية كان أقوى 

فريقيا والشرق ألاوسط، فإن املحدود لألزمة على بلدان جنوب صحراء إبسبب التأثير   .1121و 1122في عامي  التوالي

 من تأثير ألازمة انخفاض الصادرات في هاتين املنطقتين تظل محدودة مقارنة مع املناطق ألاخرى، وتشهد انتقاال سلسا

في املائة و   1.0بنسبة  1121و  1122درات العاملية لعامي ل من حيث تدفق الصادرات. يتوقع أن يكون النمو في الصا

في املائة أعلى من نسبة النمو في   4-2في املائة، على التوالي، مع توقع لنمو الصادرات في البلدان النامية بنسبة  2.0

 .البلدان املتقدمة

 )التغير السنوي  في النسبة مئوية( السلع والخدماتصادرات  حجم  2.7 الشكل  

شهد حجم الصادرات 

 انتعاشا قويا

 

 
 توقعات صندوق النقد الدولي. )*(. 1122املصدر : صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل 

انكمش إجمالي الواردات في العالم  (.  4.2مماثل في واردات السلع والخدمات )الشكل  اتجاهات مماثلةيالحظ وجود 

. باستثناء منطقة أمريكا الالتينية 1121في املائة في عام  21، لكنه ارتفع بنسبة 1110في املائة في عام  22.1بنسبة 

نسبة  1110تجاوز الانخفاض في حجم الواردات عام  .والكاريبي، شهدت البلدان املتقدمة مرة أخرى تضررا من ألازمة

، ومع ذلك، ال يزال 1121في املائة في حجم الواردات عام  22.1نسبة بزيادة الرغم   ائة في البلدان املتقدمة.في امل 21.0

، يتوقع ملعدالت النمو في حجم 1121و  1122في عامي  في املائة  في البلدان النامية.  13.5أقل من متوسط النمو 

 .في املائة في البلدان النامية 21تقدمة وحوالي في املائة في البلدان امل 0.0الواردات أن تستقر حول 
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لكنها  ،في املائة 20بنسبة تزيد على  1110عانت دول أمريكا الالتينية والكاريبي أشد انكماش في حجم الواردات عام 

. كان النمو املائة، والتي يمكن تفسيرها جزئيا بمقياس التأثيراتفي  12بمعدل أكثر من  1121شهدت نموا قويا في عام 

فريقيا والشرق ألاوسط، ولكن الانكماش والانتعاش ال يزالان إ صحراءجنوب في الواردات أعلى قبل ألازمة بمناطق 

 محدودان في هذه البلدان.

 مئوية()التغير السنوي  في النسبة  حجم واردات  السلع والخدمات 2.8 الشكل  

نمو سيظل 

الواردات أعلى في 

 البلدان النامية

 

 
 .)*( توقعات صندوق النقد الدولي. 1122املصدر : صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل 

 ...بمعظم املناطق تحسنا ميزان الحساب الجاري  شهد

(. ومع ذلك، فإن ألازمة 0.2الحسابات الجارية في معظم البلدان )الشكل  موازينخالل ألازمة الاقتصادية، تدهورت 

أدت أيضا إلى تحسن في موازين الحساب الجاري في عدد من البلدان، بما في ذلك البلدان املتقدمة فضال عن بعض 

صوصا في املواد الاقتصادات الصناعية آلاسيوية الجديدة. بشكل عام، أدى الانخفاض في أسعار السلع ألاساسية، وخ

لكنه ترك أثرا معاكسا  ،الغذائية والطاقة، إلى تحسينات في الحساب الجاري في البلدان املستوردة للسلع ألاساسية

وانخفض بدرجة  ،1112. انخفض فائض الحسابات الجارية في البلدان النامية منذ عام لهاعلى البلدان املصدرة 

. يتوقع أن 1122وضع فائضها بدءا من عام من تحسن البلدان النامية  . ومن املتوقع أن1121و  1110أكبر عامي 

في  1.1الجاري عن ما يزيد بقليل على نسبة تحتفظ البلدان املتقدمة، من ناحية أخرى، باستقرار عجزها في الحساب 

 .1121في املائة في عام  1.2، وعلى مقربة من 1122املائة من الناتج املحلي إلاجمالي في عام 
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 (إلاجمالي املحلي الناتج من مئوية كنسبة) الجاري  الحساب ميزان 2.9 لشكل ا 

الشرق  ال تزال بلدان

فائضا  تواجه ألاوسط

 ضخما في الحساب الجاري 

 

 
 توقعات صندوق النقد الدولي..)*(  1122املصدر : صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل  

بمقارنة املتوسطات إلاقليمية، شهدت بلدان منطقة الشرق ألاوسط تدهورا كبيرا في الحسابات الجارية، ويرجع ذلك 

 بفضل، من املتوقع أن يكون الانتعاش سريعا في بلدان الشرق ألاوسطإال أنه إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار النفط. 

جراء  1121. لم تتمكن دول جنوب الصحراء الكبرى من استعادة توازنها في عام أسعار النفطالزيادة السريعة في 

، و ميزان الحساب الجاري 1112منذ عام  .1122عود للفائض في عام ، ولكن من املتوقع أن ت1110ي عام التدهور ف

 التدهور خالل السنوات املقبلة.في بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي يزداد سوءا، ومن املتوقع حدوث مزيد من 

 لكن الخلل في التوازن العاملي ال يزال مصدر قلق كبير ...

كافيا للوصول إلى  1121الانتعاش الجزئي في عام  ولم يكن فائضا،ميزان الحساب الجاري في العالم  شهد عموما

زيادة في فائض الحساب الجاري العالمي في السنوات املقبلة،  يتوقعومع ذلك،  (.21.2)الشكل  1111مستواه في عام 

ة لألمم ووفقا لتقديرات إدارة الشؤون الاقتصادي  .ريعة في تجاوزات البلدان الناميةالسمدفوعا إلى حد كبير بالزيادة 

دوالر أمريكي بعد ليار م 211عجز كبير في امليزان التجاري، يصل إلى من  لدول املتقدمةاملتحدة، من املتوقع أن تعاني ا

الدخل من الخارج )التوقعات الاقتصادية العاملية  صافي يتوقع أن يتحسن باعتدال من خالل تحويالت، و 1121عام 

 .) 1122إلدارة الشؤون الاقتصادية لألمم املتحدة ، يونيو 
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 العاملية واختالل املوازين الجاري  الحساب ميزان 2.10 الشكل  

انخفض عجز الحساب 

الجاري في البلدان 

املتقدمة بشكل ملحوظ 

 بعد ألازمة

 

 
 .)*( توقعات صندوق النقد الدولي. 1122املصدر : صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل 

بانخفاض الطلب وتراجع أسعار السلع ألاساسية. وإن لم تكن ، العاملية اختالل املوازينيعزى الاستقرار ألاخير في 

في الاقتصاد الكلي خالل  اختالل املوازينبالحدة التي كانت عليها في سنوات ما قبل ألازمة، فإن إمكانية اتساع 

ق النمو ستخلق مصدر قلق رئيس ي آلفا ،السنوات املقبلة نتيجة لفرق الانتعاش املرتفع وزيادة أسعار السلع ألاساسية

هذه الاختالالت تسبب الشكوك وزيادة خطر عدم الاستقرار املالي، وبالتالي تصعيد املخاطر  .والاستقرار الاقتصادي

 .السلبية للنمو الاقتصادي املستدام

 املوازين املالية متدهورة في البلدان املتقدمة

من بين ألاضرار الكبيرة لألزمة املالية ألاخيرة، والركود 

للحكومات في جميع الاقتصادي العالمي، ألاوضاع املالية 

 1110تدهورت املوازين املالية عموما في عام  .أنحاء العالم

بسبب تقلص عائدات الضرائب وزيادة  ،1121وعام 

وكذلك لتعويض الانخفاض  إلانفاق على عمليات إلانقاذ

 في الاستهالك الخاص والاستثمار. ساعدت هذه الجهود

الاقتصاد العالمي لتفادي كساد اقتصادي عميق، لكنه 

أثار مخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون، وال سيما في 

ك محيط منطقة اليورو البلدان املتقدمة بما في ذل

واليابان. لذلك، للحد من العجز املالي ألاساس ي، من املتوقع 

تراجعا ملحوظا في السياسة املالية.  1122أن يشهد عام 

يجب أن تكون التعديالت الرئيسية من جانب البلدان 

 ألاكثر تعرضا، مثل ايرلندا والبرتغال واسبانيا.
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. 2010السيادية في أوروبا في عام 

استجابت بعض الدول ألاوروبية من 

خالل اعتماد تدابير صارمة لضبط 

أوضاع املالية العامة، التي تتكون جزئيا 

من النفقات العامة املتعاقدة. أدت هذه 

التدابير إلى تنحية العديد من وظائف 

قطاع الخدمات العامة وتدهور معدالت 
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في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي في  1عجز املالية العامة في العالم من  ازدادأرقام التدهور املالي مذهلة حقا، حيث 

في املائة في  4.4إلى  1114في املائة في عام  2.2في البلدان املتقدمة، من و؛ 1110في املائة في عام  2.1إلى  1114عام 

في املائة، وفي البلدان املصدرة للنفط من فائض بلغ  8.0في املائة إلى  1.2في الاقتصادات الصاعدة من و؛ 1110عام 

(. اعتبارا 22.2)الشكل  1110في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي في عام  8،8إلى عجز قدره  1114في املائة في عام  8.1

ع العجز املالي في كل من الاقتصادات املتقدمة والنامية. تعزيز املالية في البلدان النامية هي ، بدأ تراج1121من عام 

مدعمة من خالل النمو املطرد وارتفاع أسعار السلع ألاساسية. شهد النفط والسلع املصدرة في البلدان النامية تحسنا 

، يتوقع انخفاض وتيرة الاندماج املالي 1122ية. في عام كبيرا في معدل امليزان املالي بسبب ارتفاع أسعار السلع ألاساس

وسط ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. بالنسبة للبلدان املستوردة للنفط على وجه الخصوص، من املرجح أن يزيد 

 ارتفاع أسعار الطاقة، الضغوط من أجل إلانفاق على ألاجور وإلاعانات وعرقلة الاندماج املالي.

 املوازين املالية )النسبة املئوية من الناتج املحلي إلاجمالي( 2.11 الشكل  

يجب إلاسراع 

بوتيرة الاندماج 

 املالي

 

 
 )*(توقعات صندوق النقد الدولي  .1122ومراقبة املالية أبريل  1121املصدر : صندوق النقد الدولي ومراقبة املالية نوفمبر 

 ال يزال التضخم مصدر قلق في البلدان النامية

في املائة  2في أعقاب الانكماش في الطلب وانخفاض ألاسعار بعد فترة الركود العاملية، انخفض التضخم العالمي من 

أسعار السلع ألاساسية مؤخرا، ظلت (.على الرغم من ارتفاع 21.2)الشكل  1110في املائة في عام  1.0إلى  1114في عام 

، ويرجع ذلك جزئيا 1114في عام  اأقل من مستواه 1121في املائة في عام  2.1معدالت التضخم العاملية تمثل نسبة 

إلى القيود املفروضة على زيادات ألاجور و موقف سياسة الاقتصاد الكلي الضيقة في كل من البلدان املتقدمة 

 في املائة أعلى من البلدان املتقدمة. 0متوسط أسعار املستهلك في البلدان النامية زيادة بنسبة والبلدان النامية. شهد 
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 (التغير في النسبة املئوية) التضخم، متوسط أسعار املستهلك 2.12 الشكل  

ستظل البلدان النامية 

تعاني من معدالت 

 املرتفعةالتضخم 

 

 
 .)*( توقعات صندوق النقد الدولي. 1122املصدر : صندوق النقد الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي أبريل 

تماشيا مع أداء نموها، ارتفع متوسط أسعار املستهلك في البلدان النامية حتى حصول الركود العالمي ألاخير. حيث 

. بما أن الطلب قد تراجع، فإن 1110في املائة عام  0أن يتراجع إلى ، قبل 1114في املائة عام  0وصل إلى أكثر من 

. وبافتراض 1122في املئة، ومن املحتمل أن يحقق في البلدان النامية لعام  1معدل التضخم املتوقع هو قريب من 

املائة في عام في  0بشكل عام استقرار أسعار الغذاء والطاقة، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم إلى نحو 

. مع وجود ارتفاع ملعدالت البطالة وزيادة الطاقات إلانتاجية الصناعية، من املتوقع أن يبقى التضخم في 1121

، حيث من املتوقع أن ترتفع ألاجور 1121في املائة عام  2.1و  1122في املائة عام  1.1الاقتصادات املتقدمة في نسبة 

 تدريجيا وسط ضعف ظروف سوق العمل.

، والذي أدى إلى 1110في املائة في عام  1.28راجع التضخم في البلدان املتقدمة إلى مستوى منخفض وصل إلى ت

، يزيل بعض املخاطر ولكن ليس من جميع البلدان 1121في املائة في عام  2.02 الارتفاع بنسبةمخاطر الانكماش. 

نكماش، تبقي البنوك املركزية سياستها النقدية في هذه املتقدمة. ردا على استمرار ارتفاع البطالة واملخاوف بشأن الا 

البلدان أكثر توسعا. من املرجح أن تستقطب الاقتصادات الصاعدة مبالغ كبيرة من رأس املال نتيجة لهذه 

السياسات، ولكن تدفقات رأس املال سيحفز الطلب املحلي في البلدان النامية، إال أنها سترافق ضغوطا تضخمية. في 

ن الدول املتقدمة ال تزال تتعامل مع خطر الانكماش، فإن التضخم يشكل قلقا متزايدا في العديد من حين أ

مترددة في رفع أسعار الفائدة خوفا من تشجيع  ةالصاعد البلدانالاقتصادات الصاعدة. عموما، البنوك املركزية في 

ان التضخم في ارتفاع مستمر. قد تواجه بعض املزيد من تدفقات رؤوس ألاموال، ولكن هذا لن يكون مستداما إذا ك

 خالل السنوات املقبلة. -التضخم باملقايضة -البلدان النامية بعد ذلك نموا اقتصاديا 
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 خلق فرص عمل جديدة لمحدودية القدرة 

٪  0.2ملنظمة العمل الدولية، ارتفع معدل البطالة إلاجمالي العالمي من  1122وفقا لتقرير توجهات التوظيف العالمي 

معدل البطالة ، يقدر 1121، وبالرغم من النمو الاقتصادي املتواضع في عام 1110٪ في عام  2.2إلى  1111في عام 

 ، اللوحة اليسرى(.22.2)الشكل  1111٪ في عام  0.2٪ ، وهو املعدل الذي ال يزال أعلى بكثير من معدل  2.1بنحو 

 معدل البطالة 2.13 الشكل 

  
 ( توقعات.f. ) 1121املصدر: منظمة العمل الدولية، نماذج الاقتصاد القياس ي للمؤشرات، أكتوبر

الانتعاش القوي في النمو الاقتصادي للعديد من البلدان، من املرجح أن تبقى البطالة العاملية في عام على الرغم من 

(. معدل البطالة حسب منظمة العمل 1121-1114في مستويات قياسية على مدى السنوات الثالث املاضية ) 1122

ل عن العمل، وهذا ألن سوق العمل يسجل مليون عاط 112.2، أي ما يعادل 1122في املائة في عام  2.2الدولية هو 

انتعاشا متباينا للغاية، مع استمرار ارتفاع مستويات البطالة في البلدان املتقدمة، وارتفاع التوظيف في املناطق 

 النامية مع مستويات عالية للعمالة الضعيفة.

إلى  1111٪ في عام  8.2( من 18ارتفع معدل البطالة للبالغين )٪ من القوى العاملة الذين تتراوح أعمارهم ما فوق 

سنة(  18إلى  20)من سن  الشباب. يواجه 1121ومن املحتمل أن تبقى في نفس املستوى عام  1110٪ في عام  8.4

الية العاملية ألاخيرة. ارتفع متوسط معدل البطالة بين تحديات كبيرة للعثور على فرص عمل مناسبة بسبب ألازمة امل

. وفقا ملنظمة العمل 1110٪ في عام  22إلى ما يقرب من  1111٪ في عام  22.4في جميع أنحاء العالم من  الشباب

، وهو أعلى بكثير من مستوى ما قبل 1121عاطلين عن العمل في عام الشباب مليونا من  14الدولية، فإن يوجد 

في  21.2إلى  الشباب. بلغ معدل بطالة 1110مليون لعام  41، ولكنه أقل من 1111مليون في عام  12.0مة أي ألاز 

عدد العاطلين عن العمل من الذكور بشكل  ارتفعأضعاف معدل البطالة بين البالغين. و  1.2، و 1121املائة في عام 

، اللوحة اليمنى(. تقدر الزيادة 22.2)الشكل  1121مليون( ويقدر حدوث زيادة أخرى في عام  28.1) 1110حاد في عام 

 مليون. 0.2مليون للذكور ولكنها بالنسبة لإلناث تقدر ب  8.0ب  1121في معدل البطالة لعام 
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 ة تشكل خطرا على التنميةال تزال أسعار السلع ألاساسي

، لم 1114ارتفعت أسعار معظم السلع ألاساسية خالل العقد املاض ي. بعد انخفاض حاد في النصف الثاني من عام 

(. كانت  28.2)الشكل 1110في فبراير  ت في الزيادةيكن لألسعار أن تتحمل مستويات منخفضة لفترة طويلة جدا، وبدأ

متوقعا، مما يعكس الطلب القوي لالقتصادات النامية السريعة النمو. اعتبارا من الزيادات، ولكن، أكثر مما كان 

، وصلت أسعار املعادن و املواد الغذائية إلى مستويات ما قبل ألازمة. الزال ارتفاع أسعار 1122الربع الثاني من عام 

ري في البلدان املستوردة للسلع السلع ألاساسية يشكل خطرا على النمو املستدام، كما يدهور موازين الحساب الجا

 ألاساسية مما يؤدي إلى ارتفاع ألاسعار في السلع ألاخرى.

 (211=1111أسعار السلع ألاساسية )املؤشر، 2.14 الشكل  

وصلت السلع 

ألاساسية إلى 

مستوى ما قبل 

ألازمة في 

 غضون عامين.

 

 
 .211=1111 .1122البنك الدولي، توقعات الاقتصاد العالمي يونيو املصدر: 

وحتى  1111، تضاعفت أسعار مجموعات السلع الرئيسية على ألاقل في الفترة من 28.2 في الشكل هو موضحكما 

أكثر من أربعة أضعاف. على الرغم من الانخفاضات الحادة أثناء ألازمة، وصلت ألاسعار  بعض السلعشهدت  ألازمة، و 

البلدان النامية و الطلب املستقر نسبيا  فيلنفس املستويات تقريبا ملا قبل ألازمة. الطلب املتزايد بسرعة  1122في مايو 

، وسيمنع الغموض الاقتصادي حدوث زيادات 1122البلدان املتقدمة قد يدفع إلى املزيد من ارتفاع ألاسعار في عام  في

كبيرة في أسعار معظم السلع ألاساسية في السنوات التالية. باستثناء املعادن، من املتوقع انخفاض جزئي في أسعار 

. في ألاجلين املتوسط والطويل، من املتوقع أن تدعم أسعار املعادن ألاساسية بالنمو 1121السلع ألاخرى في عام 

 في بلدان العالم النامي.القوي 
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 بالدوالر ألامريكى الثابت( 1111توقعات السلع  ألاساسية )مؤشر  2.1 الجدول 

 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2015 2020 

 216.8 251.1 270.7 281.3 285.0 224.2 100.0 79.0 153.2 19.3 الطاقة

 167.9 186.2 208.9 232.1 253.5 220.4 100.0 115.3 176.9 184.5 السلع ألاساسية غير الطاقة

 148.0 157.2 168.9 188.6 219.7 191.3 100.0 113.1 194.5 190.0 الزراعة

 135.4 155.2 172.5 193.5 225.5 209.8 100.0 116.9 272.7 230.4 املشروبات

 149.4 157.5 164.9 182.3 210.5 185.3 100.0 115.5 199.5 203.7 املواد الغذائية

 154.3 161.6 167.6 197.8 217.1 178.4 100.0 121.1 198.6 205.1 الحبوب

 151.0 157.5 176.7 201.3 239.3 196.4 100.0 105.1 142.7 136.1 مواد أولية

 181.9 198.0 215.5 230.2 275.1 231.6 100.0 98.4 177.4 81.6 ألاسمدة

 207.2 244.3 290.1 321.5 320.3 278.8 100.0 121.7 140.7 184.9 املعادن والفلزات

 198.4 242.7 272.3 297.6 283.3 246.3 100.0 124.5 145.4 200.3 املعادن ألاساسية

 .دوالرأمريكي ثابت 1111،  211=  1111.  1122، آفاق الاقتصاد العالمي يونيو املصدر : البنك الدولي

 الدوالر ألامريكي 1111هي توقعات ألاسعار. ألاسعار الثابتة و املؤشرات ب  1111-1121حالية والبيانات لهي ألاسعار ال 1110مالحظات: بيانات لعام 

، ظل تقلب أسعار املواد الغذائية منخفضا 1114على الرغم من وصول أسعار املواد الغذائية إلى مستوياتها في عام 

أسعار الطاقة واملعادن. الزيادة في أسعار املواد الغذائية املتداولة في التجارة الدولية كانت بسبب مجموعة باملقارنة مع 

من العوامل. على الرغم من الاختالفات في النهج، بينت العديد من الدراسات بأن إنتاج الوقود الحيوي في الواليات 

، من املحتمل أن 2.2. كما ورد في الجدول رقم 1ار املواد الغذائيةاملتحدة والاتحاد ألاوروبي هو املحرك الرئيس ي ألسع

ولكنها ستدعم بارتفاع استهالك ألاسواق الصاعدة ونمو  ،1121تنخفض أسعار املنتجات الزراعية إلى ما بعد عام 

بما في ذلك التوسع العمراني والحد من  -السكان وتأثير إنتاج الوقود الحيوي. التغييرات الهيكلية على مستوى العرض 

ملناخ وأحوال ناتج ألاراض ي الصالحة للزراعة، وانخفاض املوارد املائية العاملية، وعواقب ال يمكن التنبؤ بها لتغير ا

 تشكل مخاطر كبيرة على أسعار املنتجات الزراعية. -الطقس

 انكمش تدفق الاستثمار ألاجنبي املباشر بشكل كبير

شهدت الاستثمارات ألاجنبية املباشرة كمصدر رئيس ي لتدفقات رأس املال الدولية، أعلى نسبة خالل العقدين 

يادة املطردة العاملية لتدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي ، اللوحة اليسرى(. وصلت الز 20.2املاضيين )الشكل 

. أعقبت الثالث 1112٪ في عام  81، وهوت بعد ذلك بما يقرب 1111إلى أعلى مستوى لها في عام  2002حتى عام 

يادة. عظم هذه الز على مألاسواق الصاعدة  حصلتسنوات من الانكماش الكبير، أربع سنوات من الانتعاش السريع، 

تريليون دوالر أمريكي لتدفقات الاستثمار، شهدت  1مع ما يقدر بأكثر من  1114بعد الوصول إلى أعلى نسبة في عام 

                                                                                 
إمدادات القمح  ارتفاع إنتاج الوقود الحيوي اليرفع الطلب على السلع الغذائية فقط، لكنه يؤدي أيضا إلى تغييرات مهمة في استخدام ألاراض ي مما قلل من 2 1

 واملحاصيل الزراعية التي تتنافس مع السلع الغذائية املستخدمة في الوقود الحيوي.
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انكماشا كبيرا آخرا. بسبب ألازمة املالية والركود العالمي، انخفضت تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى النصف 

 .1110تريليون دوالر أمريكي في عام  2.20تقريبا في غضون عامين، وانخفضت إلى 

 تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر 2.15 الشكل 

 تريليون( –املباشر )دوالر أمريكي  ألاجنبيإجمالي تدفقات الاستثمار 

 

 ألاجنبي املباشر الاستثمارحصص تدفقات 

 
 .WIR 2011املصدر:  ألاونكتاد، قاعدة بيانات ألاونكتاد إلاحصائية و 

الازدهار والكساد على حد سواء، كان الانكماش في البلدان املتقدمة أكثر حدة مقارنة مع البلدان النامية. مع  فتراتفي 

في املائة في  24انخفاض عائدات الاستثمار، انخفض تدفق الاستثمار ألاجنبي املباشر في الاقتصادات املتقدمة بنسبة 

الاحتياجات لعائدات الاستثمار، انخفضت تدفقات الاقتصادات . بسبب تجنب املخاطرة العاملية وارتفاع 1110عام 

ارتفعت حصة البلدان النامية من مجموع تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر باملقابل في  في املائة. 10النامية بنسبة 

 ، اللوحة اليمنى(.20.2في املائة )الشكل  80.2ألعلى مستوى لها بنسبة   1110عام 

لألونكتاد، انخفض تدفق الاستثمار ألاجنبي املباشر في البلدان املتقدمة أيضا في  1122تثمار العالمي وفقا لتقرير الاس

في املائة  0في املائة. وارتفعت الاستثمارات ألاجنبية املباشرة العاملية بنسبة  1.20، وإن كان طفيفا، بنسبة 1121عام 

في املائة من  01أن الاقتصادات النامية تجاوزت وألول مرة ال  ، في حين1121تريليون دوالر أمريكي في عام  2.18الى 

 1121ومع ذلك، ال زالت تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في نهاية عام  تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي.

املائة أقل من النسبة  في 21تريليون دوالر، وحوالي  2.811في املائة أقل من متوسط ما قبل ألازمة   20 مايقاربتمثل 

تريليون دوالر. تماشيا مع تحسن التوقعات الاقتصادية العاملية  2.012بمقدار 1111ألاعلى التي بلغتها في عام 

 أعلى. 1122والاستثمار، وال سيما في الاقتصادات الصاعدة، من املرجح أن يكون توجه الاستثمارات العاملية في عام 

 أنها سوف تكون مابين 1122مستوى تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي لعام  تشير تقديرات ألاونكتاد حول 

 تريليون دوالر. 2.4و  2.2إلى ما يتراوح بين  1121تريليون دوالر، وسترتفع في عام  2.2و  2.8
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 )بليون  -)الدوالر ألامريكي إلى البلدان الناميةصافي تدفقات رأس املال الخاص  2.2 الجدول 

 2006 2007 2008 2009 2010e 2011f 2012f 

 963.5 892.7 857.8 557.4 743.3 1132.1 725.9 صافي التدفقات الخاصة

 733.9 674.1 633.2 498.1 561.2 664.9 497 تدفقات صافي ألاسهم 

 603.6 555 485.4 390 614.4 529.8 389.3 صافي تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر  

 130.3 119.1 147.8 108.2 53.2- 135.1 107.7 صافي تدفقات محفظة ألاسهم    

 229.6 218.6 297 135.6 209.9 467.2 159.3 صافي تدفقات الديون  

 100 105 120.5 6.4 14.01- 184.25 83.91 الديون قصيرة ألاجل    

 بنود أخرى 

 374.5 348.6 324.7 307.6 325 278.2 226.3 العمالتحويالت 

 كنسبة مئوية من الناتج املحلي إلاجمالي

 صافي التدفقات الخاصة

 تدفقات صافي ألاسهم

 صافي تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر  

 صافي تدفقات محفظة ألاسهم        
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 .= تقديراتfتقدير،  e =  .البنك الدولي املصدر:

 انتعشت تدفقات رؤوس ألاموال في البلدان النامية

تريليون دوالر. بعد  2من خالل تحقيق  1111في عام  روةذالوصلت تدفقات رؤوس ألاموال لالقتصادات الصاعدة إلى 

، انتعشت تدفقات رأس املال في عام 1110في املائة في عام  10، وآخر بنسبة 1114في املائة كانخفاض حاد في عام  28

 (. خففت أسعار الفائدة املنخفضة1.2لكنها ظلت أقل من مستوياتها السابقة لفترات ما قبل ألازمة )الجدول  1121

والسيولة العالية التي وضعتها البنوك املركزية في البلدان املتقدمة استجابة لألزمة ألاخيرة، التدفقات القوية 

  .من البلدان النامية فرص الحصول على التمويل الدولي كبير لعدد كما أتاحت للمحفظة إلى الاقتصادات الناشئة. 

ئتمان السريع، وزيادة غير مبررة في أسعار ألاصول. تحفز السيولة ارتبط ارتفاع تدفقات رأس املال تاريخيا مع نمو الا 

املرتفعة عموما الطلب املحلي، وتخلق ضغوطا تضخمية وبالتالي صعوبة إدارة التضخم وأسعار الصرف بالنسبة 

للسلطات. يمكن لتدفقات رؤوس ألاموال القوية أن تساهم في اختالل التوازن املالي وتخلق مواطن الضعف في 

غراض إنتاجية، وزيادة أل البلدان النامية. ألجل تجنب عدم الاستقرار، ينبغي اتخاذ تدابير من خالل تخصيص املوارد 

 العرض للحد من إلافراط في تقدير ألاصول.

 تمثل، 1114بسبب مشاكل في السيولة خالل ألازمة، أصبحت تدفقات الديون القصيرة ألاجل سلبية في عام 

افية من قبل البلدان النامية. على الرغم من أنها تحولت مرة أخرى إلى قيمة إيجابية في عام مدفوعات الديون الص

. زادت تحويالت العاملين في الخارج بنحو 1111في املائة من مستواها في عام  2.0، إال أن مستواها كان أقل ب 1110
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ضمان سالسة على وقد ساعد ذلك بقوة، فقط.  1110وكان الانخفاض متواضعا في عام  1114في املائة في عام  21

 الاستهالك في البلدان النامية بالنسبة لألسر التي تأثرت بشكل خاص باألزمة.

 بليون( -صافي تدفقات رؤوس ألاموال إلى البلدان النامية )الدوالر ألامريكي 2.16 الشكل  

الاستثمارات ال تزال 

ألاجنبية املباشرة 

املصدر الرئيس ي 

 لتدفقات رأس املال

 

 
 .  )*(  توقعات البنك الدولي.1122املصدر: البنك الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي يونيو 

الزالت تدفقات ألاسهم تمثل حصة أكبر من التدفقات، مما يعكس انخفاض العائد على الاستثمار وبطء الانتعاش في 

(. ويشير 22.2البلدان املتقدمة. تهيمن تدفقات ألاسهم للبلدان النامية على الاستثمارات ألاجنبية املباشرة )الشكل 

هيكل تدفقات رأس املال بأنه ال يوجد قلق بالغ إزاء طبيعة التدفقات. حصة الديون القصيرة ألاجل هي صغيرة 

 زمة، و تدفقات الديون القصيرة ألاجل سلبية.باملقارنة مع أنواع أخرى من التدفقات. خالل فترة ألا 
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التطورات الاقتصادية ألاخيرة في بلدان منظمة  1

 التعاون إلاسالمي

 الخلفية1.2 

في أربع قارات  ينتشر  ،في إقليم جغرافي كبير بمنظمة التعاون إلاسالمي البلدان السبعة والخمسون ألاعضاء تقع

إلى إلى موزمبيق )أفريقيا( في الجنوب، ومن غويانا )أمريكا الالتينية( في الغرب  مختلفة من ألبانيا )أوروبا( في الشمال

البلدان ألاعضاء جزءا  تشكلإندونيسيا )آسيا( في الشرق. تمثل هذه البلدان سدَس مساحة العالم وخمس سكانه. و 

الف مستويات التنمية في كل ، وإن كانت تشكل مجموعة اقتصادية غير متجانسة نظرا الخت 2هاما من البلدان النامية

 بلد عضو.

مستوى عاٍل من عدم التجانس والتباين في هيكل الاقتصاد وأداء  ،تعكس طبيعة مجموعة بلدان املنظمة املتنوعة

 أصبح عدد، 1122هذه البلدان. بعد خروج جزر املالديف من قائمة ألامم املتحدة للبلدان ألاقل نموا في يناير 

في امللحق(، وكلها تقريبا  20بلدا عضوا باملنظمة )انظر الجدول أ.  12، منها بلدا 84البلدان ألاقل نموا في العالم 

نموها وتطورها، معظمها زراعية وسلع أولية. من ناحية أخرى، في  نفطيةقليلة غير  سلعية تعتمد على صادرات

آفاق النمو والتنمية القتصاداتها بشكل رئيس ي على إنتاج بلدا للمنظمة كبلدان مصدرة للنفط، ويعتمد  20تصنف 

 في امللحق(. 0-وتصدير النفط أو الغاز )انظر الجدول أ

إنَّ الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة بمنظمة التعاون إلاسالمي هي فجوة في غاية الوضوح. بلغ الناتج املحلي 

مرة أعلى من املتوسط في بلدان  21.2في البلد ألاغنى باملنظمة  (على أساس تعادل القوة الشرائية)إلاجمالي للفرد 

بلدا عضوا في املنظمة من قبل البنك الدولي كبلدان ذات الدخل املنخفض و  24. وتصنف حاليا 1121املنظمة لعام 

بل، ذات الدخل املتوسط ألاعلى(. وفي املقا 28ذات الدخل املتوسط املنخفض و  24كبلدان متوسطة الدخل ) 21

 .3بامللحق( 1-عالي )انظر الجدول أبلدان فقط من البلدان ألاعضاء في املنظمة ضمن البلدان ذات الدخل ال 1صنفت 

الزال مجموع الناتج املحلي إلاجمالي والتجارة ملجموعة دول املنظمة يتركز بشدة في قليل من بلدان املنظمة؛ في عام 

)على أساس تعادل القوة الشرائية( جموع الناتج املحلي إلاجمالي، في املئة من م 12.2دول مثلت  21، فقط 1121

دوالر ألامريكي )انظر سعار الجارية للفي املئة من مجموع صادراتها من السلع، كالهما باأل  18.0لبلدان املنظمة و 

 في امللحق إلاحصائي، على التوالي(. 1و أ. 2الجدولين أ.

                                                                                 
2
تعادل القوة  حسب ٪ من إجمالي الناتج املحلي11.0 ،سكانال٪ من إجمالي 12,1نسبة  1121كمجموعة في عام  إلاسالمي اون التعشكلت البلدان ألاعضاء في منظمة  

 في امللحق إلاحصائي(. 21 –وأ  21 -، أ2 –بيانات الواردة في الجدول أ للستنادا ا)حسبت  للبلدان النامية ٪ من إجمالي صادرات السلع التجارية14,0و الشرائية
دوالر  2.110 هي البلدان ذات الدخل املنخفض،. هذه املجموعات 1121ي إلاجمالي للفرد لعام  يعتمد تصنيف دخل البلدان على بيانات البنك الدولي للدخل القوم 3

 دوالر أو أكثر. 21.112املرتفع ، -دوالر؛ البلدان ذات الدخل املتوسط 2.010-2.112املنخفض،-أو أقل؛ البلدان ذات الدخل املتوسط
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ا القسم بالتفصيل اتجاهات املؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدى ذى من هالخلفية، يدرس ما تبق هذهوانطالقا من 

مجموعة دول منظمة التعاون إلاسالمي خالل فترة السنوات الخمس املاضية التي تتوفر حولها البيانات ويعقد املقارنة 

   بينها ومثيالتها لكل من البلدان النامية واملتقدمة والاقتصاد العالمي ككل. 

 والاستثمار إلانتاج2.2 

 إلانتاج والنمو1.2.2 

في مختلف املجاالت مثل الزراعة، الطاقة، التعدين واملوارد  كبيرةتحظى مجموعة بلدان املنظمة بإمكانات اقتصادية 

مستويات  حتى آلان هذه إلامكانيات املوجودة ال تظهر  إال أنالبشرية، وتشكل منطقة تجارية استراتيجية واسعة. 

،  وباحتساب 1121أو كمجموعة. في عام  منفردةمعقولة للتنمية الاقتصادية والبشرية في كثير من بلدان املنظمة 

من مجموع الناتج  فقط في املائة 21.4باملنظمة  دولة عضو 01سكان العالم، أنتجت في املائة من مجموع  11.4

(. 2.1)انظر الشكل  –ألامريكي على أساس تعادل القوة الشرائية  بالسعر الجاري للدوالر  -املحلي إلاجمالي العالمي

في املائة من الناتج العالمي  4.1في املائة فقط و  1.0شكلت البلدان ألاقل نموا ضمن مجموعة بلدان املنظمة نسبة 

 وإجمالي ناتج بلدان املنظمة، على التوالي.

الناتج املحلي إلاجمالي، تعادل القوة الشرائية. سعر الدوالر ألامريكي  1.1 الشكل  

 (1121الجاري )

مساهمة دول منظمة 

التعاون إلاسالمي في الناتج 

 العالمي غير كافية

 

 
 في امللحق إلاحصائي 2املصدر: الجدول أ.

إلى نسبة  1.2إلانتاج العالمي من نسبة في   املنظمةجموعة دول م على مدى السنوات الخمس املاضية، ارتفعت حصة

(.  وبالنظر إلى حقيقة أن دول فردية مثل الواليات املتحدة والصين تساهم بحصة أعلى من مثيلتها  1.1)الشكل  21.4

لدان في املائة، على التوالي(، فإنه يمكن القول بأن مساهمة ب 22.1و   20.1) 1121من مجموعة دول املنظمة في عام 

املنظمة في إنتاج العالم هو أقل من املمكن. من ناحية أخرى، انخفضت حصة بلدان املنظمة ضمن مجموعة الدول 

 (.1.1)الشكل  1121في املائة في عام   11.0في املائة خالل نفس الفترة حيث كانت قد سجلت نسبة 2.0النامية بنسبة 

 البلدان املتقدمة

52.3% 
بلدان منظمة 

 التعاون إلاسالمي

10.8% 

البلدان النامية 

 ألاخرى 

37.0% 
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 .الناتج املحلي إلاجمالي، تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر ألامريكي 1.2 الشكل  

تواصل حصة الدول 

ألاعضاء من ناتج 

البلدان النامية 

 الانخفاض

 

 
 (  توقعات صندوق النقد الدوليfفي امللحق إلاحصائي. ) 2املصدر: الجدول أ.

إلى أن اقتصادات املنظمة هي  ،بلدان املنظمة من الناتج املحلي إلاجمالي في البلدان الناميةيشير انخفاض حصة 

 1121و  1122البلدان النامية ألاخرى من حيث توسيع إنتاجها. على الرغم من أن التوقعات لعامي ضعيفة مقارنة ب

نمو، إال أنه يتوقع لحصة دول املنظمة في تشير إلى أن الناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة ككل سوف يستمر في ال

. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن حصة 1121و  1122في املائة عامي  21.1إلانتاج العالمي أن يكون مستقرا في نسبة 

 1121في املائة عام  12.2وإلى  1122في املائة عام  12.0دول املنظمة من الناتج إلاجمالي للبلدان النامية ستتقلص إلى 

 (.1.1)الشكل 

تريليون  4إلى  ليصل. 1121-1112ارتفع باستمرار إجمالي حجم الناتج املحلي إلاجمالي في بلدان املنظمة خالل الفترة 

 خالل، اللوحة اليسرى(. 2.1)الشكل  1112يليون دوالر أمريكي في عام تر  2.2مقارنة مع  1121دوالر أمريكي في عام 

مية ألاخرى زيادة سريعة في إنتاجها، حيث بلغ مجموع الناتج املحلي إلاجمالي في هذه نفس الفترة، شهدت البلدان النا

تريليون دوالر أمريكي  20.0، وهو أعلى بكثير من القيمة 1121تريليون دوالر أمريكي اعتبارا من عام  11.0البلدان إلى 

 .1112املسجلة في عام 

بالسعر الجاري للدوالر  –تج املحلي للفرد في بلدان املنظمة ، ارتفع متوسط إجمالي النا1121-1112خالل الفترة 

دوالر أمريكي )الشكل  0.242، بلغ 1121بشكل مستمر، واعتبارا من عام  -مريكي على أساس تعادل القوة الشرائيةألا 

عضاء ، اللوحة اليمنى(. ومع ذلك، فقد اتسعت الفجوة بين متوسط الناتج املحلي إلاجمالي للفرد للبلدان ألا 2.1

دوالر  810باملنظمة و البلدان النامية ألاخرى. ارتفع فارق الناتج املحلي إلاجمالي للفرد بين املجموعتين ألاخيرتين من 

دوالر. تباين متوسط  الناتج املحلي إلاجمالي للفرد في دول املنظمة عن العالم، مع ارتفاع الفارق من  2.100أمريكي إلى 

 .1121-1112$ خالل الفترة   0.041دوالر أمريكي إلى  0.112
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 مجموع الناتج املحلي إلاجمالي و الناتج املحلي إلاجمالي للفرد، على أساس تعادل القوة الشرائية 1.3 الشكل 

 
 الدولي.(  توقعات صندوق النقد fفي امللحق إلاحصائي. ) 1و أ. 2املصدر: الجدول أ.

، 1121في عام  دول أعضاء قليلة. تنتجهالناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة  الجزء ألاكبر منوعالوة على ذلك، فإن 

في املائة من مجموع إنتاج دول املنظمة  12.2ألاوائل من حيث حجم الناتج املحلي إلاجمالي نسبة  أنتجت الدول العشر 

داء الاقتصادي العام ملجموعة البلدان ألاعضاء باملنظمة، معتمدا بشكل كبير ، اللوحة اليسرى(. بقي ألا 8.1)الشكل 

 ةلبلدان العشر ه اذهعلى التطورات في هذه البلدان. النفط هو املصدر الرئيس ي لعائدات التصدير ألربعة من أصل 

 في امللحق إلاحصائي(. 0باملنظمة، وهي اململكة العربية السعودية ونيجيريا وإيران والجزائر )انظر الجدول أ.

مستوى الناتج املحلي إلاجمالي للفرد في قطر، وهي البلد التي لديها ناتج محلي إجمالي للفرد ألاعلى سواء على مستوى 

، اللوحة اليمنى(. هذا الوضع 8.1)الشكل  1121أضعاف متوسط بلدان املنظمة في عام  21.2املجموعة أو العالم، 

 فاوت في الدخل الفردي بين البلدان ذات املستويات العالية واملنخفضة لتولد الدخل.يشير إلى ارتفاع مستوى الت

 الناتج املحلي إلاجمالي للفرد )تعادل القوة الشرائية( في البلدان ألاقل نموا 1.1 النافذة 

مستويات من ، تعاني البلدان ألاقل نموا كمجموعة

  2.828متدنية من الناتج املحلي إلاجمالي للفرد. بلغ $ 

. على مدى السنوات الخمس املاضية، 1121في عام 

شهدت البلدان ألاقل نموا باملنظمة أعلى متوسط 

للناتج املحلي إلاجمالي للفرد الواحد من البلدان ألاقل 

. ومع 1121$  في عام  2022نموا ألاخرى. وصلت إلى 

 يزال أقل من ثلث معدل دول املنظمة ذلك،  ال 

، يتوقع أن يبلغ 1121و  1122كمجموعة. في عام 

متوسط  الناتج املحلي إلاجمالي للفرد في البلدان ألاقل 

 .$، على التوالي 2112$ و  2212نموا باملنظمة إلى 

 
( توقعات صندوق النقد fفي امللحق إلاحصائي. ) 1املصدر : الجدول أ.
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 (1121البلدان العشرة ألاوائل حسب الناتج املحلي إلاجمالي و الناتج املحلي إلاجمالي للفرد ) 1.4 الشكل 

      
الشرائية مابين ألاقواس  في امللحق إلاحصائي. حصة دول املنظمة من الناتج املحلي إلاجمالي حسب تعادل القوة 1و أ.2املصدر:  جداول أ. 

 املستديرة )يسار(. نسبة إلى متوسط الدول ألاعضاء باملنظمة مابين ألاقواس املربعة)اليمين(.

في املائة  في ناتجها املحلي   0.2سجلت بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، كمجموعة، متوسط نمو سنوي بنسبة 

(. لوحظ في بلدان منظمة التعاون 0.1)الشكل  1110في املائة عام  2.0باملقارنة مع  1121إلاجمالي الحقيقي في عام 

إلاسالمي أنها قد تعافت من آلاثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي بسبب ألازمة املالية العاملية. بدأ التباطؤ في عام 

في عام  2.2املائة من  في 8.2عندما انخفض متوسط معدل النمو الحقيقي في البلدان ألاعضاء باملنظمة إلى  ،1114

. ألاداء الاقتصادي للبلدان النامية ألاخرى، من ناحية أخرى، قد تأثر حتى آلان بشدة من وتيرة النمو في 1111

الاقتصاديين آلاسيويين الرائدين وهما:الصين والهند. والواقع أن معدالت متوسط نمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي 

بلدان منظمة التعاون إلاسالمي خالل الفترة ل مساويةرى باستثناء الصين والهند، كانت تقريبا في البلدان النامية ألاخ

 الاقتصادات النامية ألاخرى  ،، تجاوز النمو في بلدان املنظمة1110. في عام 1121وكذلك في عام  1112-1114

 نمو الاقتصادي في دول املنظمة جراءباستثناء الصين والهند. وعالوة على ذلك، فإن آلاثار املترتبة على متوسط ال

ألازمة املالية العاملية لم تكن شديدة  

البلدان املتقدمة، والبلدان  ما فيك

النامية ألاخرى والعالم ككل. ومع ذلك، 

غير  1121-1122فإن التوقعات لعامي 

مستقرة، مع اعتدال متوقع في متوسط 

معدل النمو في بلدان منظمة التعاون 

 ،1122في املائة عام  8.4إلاسالمي إلى 

في املائة عام  8.0وانتعاش طفيف بنسبة 

تزال ألارقام مرتفعة  . ومع ذلك، ال 1121

مما كان متوقعا ملعدالت املتوسط 

لالقتصادات النامية ألاخرى باستثناء 

الصين والهند، فضال عن املتوسط 

 (.0.1العالمي )الشكل 

نمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي، التغير في النسبة  1.5 الشكل 

 املئوية

 
التراجع الخفيف/ الانتعاش الضعيف في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، 

 في حين أن العالم يتخلص من التراجع املزدوج للركود

 .إلاحصائي في امللحق  2املصدر:  جدول أ. 
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 في البلدان ألاقل نموانمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي  1.2 النافذة 

يعتبر النمو الكبير واملطرد للناتج املحلي إلاجمالي، املطلب ألاساس ي للوصول إلى الهدف ألاسمى لبرنامج عمل بروكسل 

، وهو التخفيف من حدة الفقر في البلدان ألاقل نموا. في الواقع، اجتازت البلدان ألاقل نموا ألازمة أفضل 1112لعام 

. كان السبب آلاخر ملرونتهم الواضحة، في حالة عدد من البلدان عليها للنظام املالي الدولير املحدود يبسبب التأثنسبيا 

تعافى  بلدالغير املصدرة للنفط، النسبة املنخفضة نسبيا في صادرات الناتج املحلي إلاجمالي. حتى آلان، ال يوجد 

 1110و  1114ر التي تعاني منها البلدان ألاقل نموا في عامي بالكامل من الركود العالمي املزمن. ومن املتوقع أن الخسائ

لن يكون تحت مستويات  1121و  1122ستكون طويلة ألامد، و متوسط نمو الناتج املحلي إلاجمالي في توقعات عامي 

  نموا. في املائة الذي حدده املؤتمر الرابع لألمم املتحدة للبلدان ألاقل 1ما قبل ألازمة،لكن الهدف يقتصر على 

، نمت البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي أسرع من بلدان املنظمة ككل. في حين 1121-1112خالل الفترة 

في املائة  2.0أن معدل متوسط نمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي ببلدان منظمة التعاون إلاسالمي انخفض بنسبة 

، ومع ذلك، فاق النمو 1110في املائة. حتى عام  0.0باملنظمة النمو بمعدل ، وواصلت البلدان ألاقل نموا 1110عام 

حيث يرجع أساسا إلى  ،1110في البلدان ألاقل نموا ألاخرى، البلدان ألاقل نموا باملنظمة. هذا الوضع انعكس في عام 

:: أنغوال وغينيا وهما التراجع الحاد في معدالت النمو الثنين من البلدان ألاقل نموا من غير املصدرين للنفط

في املائة، ومن املتوقع أن تشهد  0.4، بلغ معدل النمو في البلدان ألاقل نموا باملنظمة 1121الاستوائية. في عام 

 .1121في املائة لعام  2.2، يليه انتعاش إلى 1122في املائة في عام  0.0انخفاضا طفيفا إلى 

دة من تضرر عدد من البلدان ألاقل نموا باملنظمة بش

أثرت موجات الجفاف على  حيثالكوارث الطبيعية. 

التشاد وموريتانيا والنيجر على وجه الخصوص، بشدة 

حيث واجه نصف السكان نقصا حادا في الغذاء. في 

بنين، أسفرت أشهر من ألامطار الغزيرة في أسوء 

. وفي الوقت نفسه، حصلت 2022فيضانات منذ عام 

لي لتخفيف عبء أفغانستان على بعض الدعم املا

الديون املالية. أثبتت بنغالديش، ألاكثر من حيث عدد 

سكان البلدان ألاقل نموا، صمودا أكبر نسبيا في 

ة الطلب املحلي. يؤثر عدم قو بمواجهة ألازمة املالية 

الاستقرار السياس ي والظروف ألامنية الضعيفة، على 

التنمية الاقتصادية في عدد من البلدان ألاقل نموا 

ملنظمة، بما في ذلك جزر القمر وغامبيا وغينيا با

بيساو والسنغال وسيراليون والصومال وتوغو -وغينيا

 واليمن.
 (: توقعات صندوق النقد الدولي.f.أ في امللحق إلاحصائي. )2مصدر البيانات: الجدول 

جموعة بلدان املنظمة أعلى نمو في كل من م، 1121في املائة في عام  22.2، بمعدل نمو قدره حققت دولة قطر

كأسرع الاقتصادات نموا في العالم   21البلد العاشر ضمن دول املنظمة، و موقع لبنانسجلت (. 2.1والعالم )الشكل 
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نفس العام.البلدان ألاربع ألاقل نموا باملنظمة: أفغانستان، اليمن، املالديف والنيجر، هي من الاقتصادات العشر في 

 في املائة. 4.1في املائة و   1.0معدالت نمو للناتج املحلي إلاجمالي تتراوح ما بين ألاوائل ألاسرع نموا مع 

 (1121البلدان العشرة ألاوائل باملنظمة حسب نمو الناتج املحلي إلاجمالي ) 1.6 الشكل 

 
 في امللحق إلاحصائي.  2املصدر:  جدول أ. 

، كان معدل متوسط نمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي للفرد في بلدان املنظمة إيجابيا، 1114-1112الفترة خالل 

مما يعني أن الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي في الدول ألاعضاء قد ارتفع بمعدل أسرع من السكان. ويمكن تفسير ذلك 

يقي للفرد في مي. تباطأ معدل نمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقعلى أنه زيادة حقيقية في الثروة داخل املجتمع إلاسال 

في املائة عام  1.8وصوال إلى  1111في املائة عام  8.1و  1112في املائة عام  8.2فقد سجل  ،املنظمةبالبلدان ألاعضاء 

(. على 1.1ائة )الشكل في امل 1.1، ومع ذلك، تقلص الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 1110. في عام 1114

، لكنه كان أبطأ باملقارنة مع املستويات املرصودة عامي 1121في املائة عام  2.0الرغم من أن معدل النمو بلغ إلى 

. ككل، تابعت وتيرة نمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي للفرد في البلدان ألاعضاء باملنظمة عن كثب 1111و  1112

أبطأ من مجموعة  حتى آلان،  ظلتإال أنها ملقارنة إيجابيا بوتيرة النمو في البلدان املتقدمة. بالنسبة للعالم، وحتى با

النمو في الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي للفرد في بلدان  البلدان النامية ألاخرى. من املتوقع أن ينخفض متوسط

 .1121في مائة عام  2.2ا بنسبة ستشهد انتعاشا طفيفكما ، و 1122في املائة عام  2املنظمة إلى نسبة 
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 الحقيقي للفرد،  التغير في النسبة املئوية إلاجماليالناتج املحلي  نمو  1.7 الشكل  

عالمات التوقعات  تظهر 

 قوية النتعاش ضعيف 

 

 
 صندوق النقد الدولي.(: توقعات fفي امللحق إلاحصائي.  )  8املصدر:  جدول أ. 

 

 املحلي إلاجمالي الحقيقي في البلدان ألاقل نموا نمو الناتج 1.3 النافذة 

تبقى التحديات هائلة في التنمية الطويلة ألامد لكثير من 

البلدان ألاقل نموا. على الرغم من أن متوسط نمو 

هذه البلدان يتوقع أن يقترب إلى الفرد في دخل 

مستويات ما قبل ألازمة، فإنه قد ال يكون كافيا 

لتعويض الانتكاسات التي سببتها ألازمة. بصفة خاصة، 

فإن الانتعاش في كثير من البلدان ألاقل نموا ال يزال 

أقل من إمكانياتها. من املتوقع أن يصل نمو الناتج 

البلدان ألاقل نموا إلى املحلي إلاجمالي للفرد الواحد في 

، على 1121و  1122في املائة  خالل عامي  8.2و  2.1

و   0.2التوالي، والتي هي أقل من املتوسط السنوي ل 

 باملقارنة مع البلدان ألاقل نموا ألاخرى كمجموعة، بدت على التوالي.  1111و  1112في املائة املحققة في عامي  2.2

 .التطورات الاقتصادية العاملية ألاخيرة منتضررا  نسبيا أقلالبلدان ألاقل نموا باملنظمة 

 2.1إلى  2.2 من، انخفض نسبيا نمو الناتج املحلي إلاجمالي للفرد في البلدان ألاقل نموا باملنظمة 1110و  1114في عام 

إلى  1111في املائة عام   0.0في املائة، على التوالي. في البلدان ألاقل نموا ألاخرى، مع ذلك، انخفض عن أعلى نسبة له 

 . يرجع هذا أساسا إلى انخفاض حاد في عائدات النفط ألنغوال وغينيا الاستوائية.1110في املائة عام  1.0

 (:  توقعات صندوق النقد الدوليfفي امللحق إلاحصائي. ) 8مصدر البيانات: الجدول أ.
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 الرئيسيةالناتج املحلي إلاجمالي حسب ألانشطة الاقتصادية 2.2.2 

متوسط الحصص للقيمة املضافة، حسب أربع قطاعات رئيسية، من مجموع الناتج املحلي  4.1يعرض الشكل 

إلاجمالي لدول املنظمة، وذلك باملقارنة مع البلدان النامية ألاخرى. رغم أنه من املعروف على نطاق واسع أن الزراعة 

ه ذه النامية، إال  أن الدول  اتيقتصاددورا رئيسيا في العب يي يفترض أن ذوال ساس يهي النشاط الاقتصادي ألا 

بلدان املنظمة كمجموعة. في الواقع، انخفضت تدريجيا حصة الزراعة في الناتج املحلي  ال تنطبق على الفرضية

. لوحظ توجه مماثل في نمو 1110في املائة عام  22.2إلى  2000في املائة في عام  28.1إلاجمالي لدول املنظمة من 

 2000في املائة عام  21.8، من 1110في املائة عام  0.8لبلدان النامية ألاخرى، حيث انخفضت حصة الزراعة إلى ا

 (.4.1)الشكل 

، ال زال قطاع الزراعة يستأثر بأكثر من الثلث من مجموع القيمة املضافة 1110، وفي عام البلد الواحدعلى املستوى 

بيساو، مالي، النيجر، -فاسو، جزر القمر، غينيا-أفغانستان، بنين، بوركينابلدا على حدة باملنظمة، وهي  22في 

في  0بين البلدان ألاقل نموا لنفس السنة )انظر الجدول أ. دول من 21 منها نيجيريا، سيراليون، الصومال وتوغو،

دان املنظمة، وكانت أعلى امللحق إلاحصائي(. تباينت حصة الزراعة في الناتج املحلي إلاجمالي بشكل كبير فيما بين بل

 في املائة فقط سجلتها قطر. 1.2في املائة سجلتها الصومال، وأدنى حصة بنسبة  21.1حصة بنسبة 

 القيمة املضافة حسب القطاعات الرئيسية لالقتصاد 1.8 الشكل 

 
 إلاحصائي.في امللحق  0جدول أ. الاملصدر:  

ئيس ي، وال زال يشكل أهم مصدر للدخل في كثير من بلدان منظمة التعاون الر دور الاستمر قطاع الخدمات لعب 

في عام  82.8 نسبة إلى ة قطاع الخدماتألازمة والانخفاض الناتج في حصإلاسالمي. بعد بوادر الانكماش خالل فترة 
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)الشكل  1110في املائة عام  82.0حلي إلاجمالي الانتعاش وبلغ ، بدأ متوسط حصة قطاع الخدمات من الناتج امل1114

 4، اللوحة اليسرى(. ومع ذلك، كانت مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد أقل من ثلث الناتج املحلي إلاجمالي في 4.1

ومال وطاجيكستان دول أعضاء باملنظمة، وتحديدا الجزائر، أذربيجان، بروناي دار السالم، تشاد، ليبيا، نيجيريا، الص

 18.0حصة قطاع الخدمات من الناتج املحلي إلاجمالي بين تفاوتت ، 1110في امللحق إلاحصائي(. في عام  0)الجدول أ.

، ال زال ألاخرى  لبلدان الناميةا هو الوضع في كماو في املائة في كل من جيبوتي واملالديف.  14.8في املائة في ليبيا إلى 

 ، اللوحة اليمنى(.4.1ف الناتج املحلي إلاجمالي )الشكل القطاع يمثل أكثر من نص

في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي للدول  81.2متوسط  -بما في ذلك الصناعات التحويلية-بلغ قطاع الصناعة 

 حصة أكثر من 1114في عام  82.2 تهاحص، حيث بلغت ، اللوحة اليسرى(4.1)الشكل  1110ألاعضاء باملنظمة في عام 

واستمرت الصناعة لتكون ثاني أكبر قطاع بعد قطاع  1110قطاع الخدمات، ومع ذلك، انقلب الوضع في عام 

. باملقارنة مع غيرها من البلدان النامية حيث متوسط 1110الخدمات في مجموعة دول املنظمة وذلك اعتبارا من عام 

، يشكل النشاط الصناعي على ما يبدو 1110في عام في املائة  24.1مساهمة القطاع في الناتج املحلي إلاجمالي هو 

 الجزء ألاكبر من النشاط الاقتصادي في البلدان ألاعضاء باملنظمة.

الحالي  التصنيعستوى مد ما، في حد ذاتها، ال تعكس ومع ذلك، فإن حصة الصناعة من الناتج املحلي إلاجمالي لبل

المي، حيث تمثل صناعة النفط نسبة مهمة من إجمالي القيمة لالقتصاد. خاصة في حالة بلدان منظمة التعاون إلاس

، ارتفعت حصة قطاع الصناعة التحويلية من 1111-1110أنه خالل الفترة  4.1املضافة لقطاع الصناعة. يبين الشكل 

 28لقطاع إلى ، تقلصت حصة ا1114في املائة )اللوحة اليسرى(. في عام  28إلى الناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة قليال 

. ومع ذلك، فإن حصة قطاع الصناعة التحويلية من 1110في املائة في عام  28.1في املائة، وتحسنت تحسنا طفيفا ب 

في املائة. في املقابل، سجلت حصة  24.2أي  2000هو أقل بكثير من مستواه لعام  ،الناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة

 .1110في املائة في عام  10.0تج املحلي إلاجمالي للبلدان النامية ألاخرى قطاع الصناعة التحويلية من النا
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 بنية الاقتصاد في البلدان ألاقل نموا 1.4 النافذة 

النشاط  كونها الغذائي أو  تلعب الزراعة دورا حاسما في جميع البلدان ألاقل نموا تقريبا، سواء في تعزيز ألامن

الاقتصادي الرئيس ي لكثير من السكان. وعلى الرغم من ذلك، فإن متوسط حصتها من الناتج املحلي إلاجمالي قد 

في املائة من مجموع إلانتاج في  18 ما يقارب، فيما يشكل القطاع الزراعي 2000انخفض بشكل ملحوظ منذ عام 

)انظر الشكل أدناه، اللوحة اليسرى(. وهو أكثر من ضعف متوسط حصة  1110 البلدان ألاقل نموا باملنظمة في عام

 ، اللوحة اليسرى(.4.1القطاع من الناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة )انظر الشكل 

 

د ذروته عن ،بلغ متوسط حصة قطاع الصناعة الغير التحويلية من الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان ألاقل نموا باملنظمة

. التوسع في قطاع الصناعة الغير التحويلية كان 1110في املائة في عام  21وانخفضت إلى  1114في املائة في عام  24.1

في  22إلى  2000في املائة عام  22.8أكثر وضوحا في البلدان النامية ألاخرى، حيث أن نصيب هذا القطاع ارتفع من 

ع السريع في صناعة النفط بشكل رئيس ي في البلدين أنغوال وغينيا . ويعزى ذلك أساسا إلى التوس1110املائة عام 

 .العقد السابقالاستوائية، ابتداء من أوائل 

حوالي  ،استقرت حصص قطاعي الخدمات والصناعة التحويلية من الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان ألاقل نموا باملنظمة

س الفترة. شكلت هذه القطاعات متوسط أصغر جزء من إلانتاج في خالل نف في املائة، على التوالي 81ئة و في املا 22

في املائة، على التوالي. يعطي برنامج عمل بروكسيل  2في املائة و  20.2، أي 1110البلدان ألاقل نموا ألاخرى في عام 

ذ ذلك الحين، ومع ( أهمية بالغة لقطاع الصناعة التحويلية لتحقيق النمو املستدام في البلدان ألاقل نموا. من1112)

ذلك، ارتفعت حصة الصناعات التحويلية التي تمثل القوة املحركة للتنمية الاقتصادية في العديد من البلدان 

برنامج حث املتوسطة الدخل، ببطء في البلدان ألاقل نموا باملنظمة وحتى أنها انكمشت في البلدان ألاقل نموا ألاخرى. 

دول ألاعضاء في ألامم املتحدة خالل املؤتمر الرابع لألمم املتحدة للبلدان ألاقل العمل باسطنبول، الذي اعتمدته ال

، البلدان ألاقل نموا على تنويع القدرة إلانتاجية والتصديرية املحلية، مع التركيز على دينامكية 1122نموا في عام 

 خدمات.القيمة املضافة للقطاعات الفرعية في قطاع الزراعة، والصناعة التحويلية وال

 في امللحق إلاحصائي. 0املصدر:  الجدول أ. 
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ومع ذلك، فإن حصة الصناعة من الناتج املحلي إلاجمالي لبلد ما، في حد ذاتها، ال تعكس املستوى الصناعي الحالي 

لالقتصاد. خاصة في حالة بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، حيث تمثل صناعة النفط نسبة مهمة من إجمالي القيمة 

، ارتفعت حصة قطاع الصناعة التحويلية من 1111-1110أنه خالل الفترة  1.4املضافة لقطاع الصناعة. يبين الشكل 

، تقلصت حصة 1114في املائة ) اللوحة اليسرى) . في عام  28الناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة بأعلى قليال من 

. ومع ذلك، فإن حصة قطاع الصناعة 1110في املائة في عام  28.1في املائة، وتحسنت تحسنا طفيفا ب  28القطاع إلى 

في املائة. في املقابل،  24.2أي  2000التحويلية من الناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة هو أقل بكثير من مستواه لعام 

 .1110ي املائة في عام ف 10.0سجلت حصة قطاع الصناعة التحويلية من الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان النامية ألاخرى 

 إلانتاج الصناعي

من حيث حصتها من إجمالي القيمة املضافة  ،على الرغم من أن الصناعة قد فقدت مستواها لصالح قطاع الخدمات

الرئيسية لألداء الاقتصادي. في عام  ؤشرات، فإن قطاع الصناعة ال يزال واحدا من املالسبعيناتللعالم منذ أوائل 

ازدادت باطراد حصة دول  .4العالميفي املائة من الناتج املحلي إلاجمالي  10إلانتاج الصناعي  ، بلغت نسبة1110

في املائة )الشكل  21.2وبلغت  1114إجمالي القيمة املضافة الصناعية العاملية حتى عام  ، مناملنظمة كمجموعة

في املائة، ويرجع ذلك أساسا  22املائة إلى في  2.2، ومع ذلك، انخفضت حصة املجموعة من نسبة 1110(. في عام 0.1

إلى الانخفاض الحاد في أسعار منتجات الوقود. إذا اعتبرت جزءا من البلدان النامية، نالحظ أن حصة دول املنظمة ال 

في  2 نسبتي ما بين ، انخفضت هذه الحصة1110في عام  ومع ذلك، .1114في املائة حتى عام  10و  14ما بين  تزال

في املائة. يشير الانكماش السريع نسبيا في حصة دول املنظمة من إلانتاج الصناعي للبلدان النامية، إلى أن  12 واملائة 

العالمي، إلانتاج الصناعي في البلدان النامية ألاخرى كان أقل عرضة نسبيا للتأثيرات السلبية للركود الاقتصادي 

 .باملقارنة مع دول املنظمة فضال عن العالم ككل

 إلانتاج الصناعي، الحجم والحصة )يمين( 1.9 الشكل  

ال تزال آفاق 

انتعاش 

الصناعة 

مرتبطة بسوق 

 النفط

 

                                                                                 
4
حصائية بالا مم المتحدة،   جمالية. الرئيسية البيانات، الحسابات القومية الشعبة الا   الا 
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 البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 (٪ البلدان النامية، على اليمين)بلدان منظمة التعاون إلاسالمي البلدان املتقدمة

 (٪ العالم، على اليمين)بلدان منظمة التعاون إلاسالمي



الاقتصادي السنويالتقرير    2011

 

 43  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إلانتاج الصناعي في البلدان ألاقل نموا 1.5 النافذة 

، كانت حصة البلدان 1110في عام 

ألاقل نموا باملنظمة من إجمالي إلانتاج 

في  02الصناعي للبلدان ألاقل نموا 

في املائة و  22املائة، وهو أقل بكثير من 

املستويات التي  وهيفي املائة  00

على  1111و  2000لوحظت عامي 

التوالي. كان التوسع السريع في قطاع 

ية في عدد قليل الصناعة الغير التحويل

السبب الرئيس ي  ،من البلدان ألاقل نموا

لهذا الانخفاض. وعالوة على ذلك، فإن 

مساهمة هذه البلدان في املنظمة من 

مجموع إلانتاج الصناعي في دول املنظمة 

لم تكن مستقرة خالل الفترة نفسها، 

 في املائة.  8.8سجلت في آلاونة ألاخيرة 

  في امللحق إلاحصائي 1مصدر البيانات: الجدول أ.
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 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 

 بلدان منظمة التعاون إلاسالمي ألاقل نموا

 (٪ البلدان ألاقل نموا، على اليمين)بلدان منظمة التعاون إلاسالمي ألاقل نموا

 (٪ بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، على اليمين)بلدان منظمة التعاون إلاسالمي ألاقل نموا



الاقتصادي السنويالتقرير    2011

 

 44  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 املحلي إلاجمالي حسب بنود النفقات الرئيسيةالناتج 3.2.2 

حصص مجموعات النفقات الرئيسية من الناتج املحلي إلاجمالي لبلدان املنظمة، جنبا إلى جنب  21.1يظهر الشكل 

، واصل الاستهالك النهائي ليكون أكبر بند للنفقات في مجموعة 1110باملقارنة مع غيرها من البلدان النامية. في عام 

املحلي إلاجمالي للبلدان ألاعضاء )اللوحة اليسرى(. في املائة من الناتج  12.0البلدان ألاعضاء باملنظمة، وهو ما يمثل 

في املائة من  28.2و  01.8نسبة  ةالحكومنفقات  إلانفاق ألاسري و هي كما شكلت مكونات إلانفاق الاستهالكي النهائي، و 

العام املاض ي. شهدت هذه ألارقام زيادة في حصص كال املجموعتين الاستهالكيتين في  الناتج املحلي إلاجمالي، على التوالي

في  2.8وهي: حصة إلانفاق الحكومي من مجموع الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان ألاعضاء باملنظمة التي ارتفعت بنسبة 

. تم استيعاب ارتفاع حصة 1110في املائة في عام  8.4التي ارتفعت بنسبة  ألاسري املائة الارتفاع، و حصة الاستهالك 

في املائة في  2.1إلى  1114في املائة في عام  0.1بانكماش في حصة صافي صادرات من  الاستهالك النهائي بشكل رئيس ي

. من ناحية أخرى، سجلت حصة الاستهالك النهائي من الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان النامية ألاخرى نسبة 1110عام 

ائة، ومرة أخرى كانت املصدر الرئيس ي في امل 01.1فقد بلغت  الاستهالك ألاسري ، أما حصة 1110في املائة في عام  24.2

 ، اللوحة اليمنى(.21.1لنفقات الاستهالك النهائية في هذه البلدان )الشكل 

 املحلي إلاجمالي حسب بنود النفقات الرئيسية )٪ من الناتج املحلي إلاجمالي( الناتج 1.10 الشكل 

 
 في امللحق إلاحصائي 2الجدول أ.املصدر: 

 

 

 

 

 

 (٪ من الناتج املحلي إلاجمالي)الناتج املحلي إلاجمالي حسب بنود النفقات الرئيسية 

 إجمالي تكوين رأس املال نفقات الحكومة العامة النهائية إلاستهالك املنزلي صافي الصادرات من السلع والخدمات

-0.6 0.8 2.5 3.2 2.6 3.0 2.9 

59.7 59.5 54.3 53.0 52.2 52.1 52.7 

15.1 14.9 14.6 14.5 14.5 14.9 15.4 

26.1 24.9 28.5 29.3 30.5 32.1 30.7 

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

 البلدان النامية ألاخرى ( ب)

0.4 
8.2 10.1 11.2 8.5 9.2 

3.7 

60.1 
57.0 55.3 53.4 54.1 52.6 57.4 

13.5 13.9 12.9 13.1 13.0 12.7 14.1 

24.7 20.8 21.6 22.3 24.1 25.2 24.9 

-10%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي( أ)



الاقتصادي السنويالتقرير    2011

 

 45  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 الناتج املحلي إلاجمالي حسب بنود النفقات الرئيسية للبلدان ألاقل نموا 1.6 النافذة 

، يتجاوز مجموع النفقات السنوية في البلدان ألاقل نموا باملنظمة إجمالي ناتجها 1110-1110في كل سنة خالل الفترة 

، بلغ متوسط حصة 1110املحلي. وبعبارة أخرى، كانت هذه البلدان مستوردة صافية للسلع والخدمات. في عام 

في  22.8و  12.0في املائة من إجمالي الناتج املحلي )  48.0ي نسبة النفقات الاستهالكية النهائية من الناتج املحلي إلاجمال

بيساو، تجاوزت النفقات -املائة من قبل ألاسر والحكومات، على التوالي(. ال سيما في أفغانستان وجزر القمر وغينيا

في  2لبالد. )أنظر الجدول أ.الاستهالكية النهائية من قبل ألاسر والحكومة، في حد ذاتها، مجموع الناتج املحلي إلاجمالي ل

امللحق إلاحصائي(. سجل متوسط حصة النفقات الاستهالكية النهائية من الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان ألاقل نموا 

في املائة من قبل ألاسر والحكومات، على التوالي(، وهو أقل قليال من  20.1و  21.4) 1110في املائة في عام  42ألاخرى 

 نموا باملنظمة.لبلدان ألاقل تلك التي في ا

 

في املائة، وقد حققت  10( لالستثمار إلى الناتج املحلي إلاجمالي هي 1112النسبة املستهدفة من برنامج عمل بروكسل)

جزئيا من قبل عدد قليل من البلدان. رفعت البلدان ألاقل نموا باملنظمة متوسط حصة الاستثمارات من الناتج 

في املائة أقل من النسبة املطلوبة. من  2.8، والتي هي ليست سوى 1110في املائة في عام  12.2املحلي إلاجمالي إلى 

، ظلت حصة تكوين رأس املال من إجمالي الناتج املحلي 1111ناحية أخرى، على الرغم من إحراز تقدم كبير منذ عام 

 في املائة في البلدان ألاقل نموا ألاخرى. 11إلاجمالي أعلى قليال من 

من  ي زادذعتبر من صافي املستوردين، و اليمن البلدان ألاقل نموا باملنظمة العديد  ، ال زال1110اعتبارا من عام 

، كانت 1110عائدات التصدير وتدفقات رؤوس ألاموال خالل فترات ألازمة. منذ عام لالانخفاض السريع ، هشاشتها

. ال زال امليزان 1110ميزان إيجابي في التجارة، باستثناء عام البلدان ألاقل نموا ألاخرى قادرة على الحفاظ على 

أقل من العجز التجاري للبلدان ألاقل نموا  1110في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي في عام  2.2التجاري السلبي ل

 باملنظمة.

 في امللحق إلاحصائي 2مصدر البيانات: الجدول أ. 

 إجمالي تكوين رأس املال نفقات الحكومة العامة النهائية إلاستهالك املنزلي صافي الصادرات من السلع والخدمات
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 إجمالي تكوين رأس املال

، تم 1110تحول إلى استثمارات في إلانتاج. في عام يي ذال حجم الادخار في الاقتصاد، واللي تكوين رأس امليقيس إجما

، اللوحة 21.1في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان ألاعضاء باملنظمة ألغراض إلانتاج )الشكل  18.0استثمار 

في املائة من ناتجها املحلي إلاجمالي في استثمارات  21.1متوسط اليسرى(. في املقابل، توجه البلدان النامية ألاخرى 

بشكل  ،إنتاجية. في حين تحسنت حصة تكوين رأس املال إلاجمالي في الناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة كمجموعة

في املائة  21.1لى في املائة إ 8.2، فقد ارتفعت بنسبة 2000في املائة منذ عام  18.0في املائة إلى  18.1طفيف جدا من 

 في مجموعة البلدان النامية ألاخرى خالل نفس الفترة.

في قوائم الجرد، معظم الوقت، بعدم توفر في املقام ألاول بالتقلبات املهمة  متأثر حتى آلان، إجمالي تكوين رأس املال 

، من ناحية أخرى، أفضل 5تاملعلومات عن قوائم الجرد على مستوى الصناعة. يعتبر إجمالي تكوين رأس املال الثاب

أن حصة دول منظمة ، 22.1خالل سنة معينة. يبين الشكل  مؤشر في صافي إلاضافات لألصول املنتجة التي تظهر

هذا، يمثل زيادة  .1110في املائة عام  4في تكوين رأس املال الثابت إلاجمالي العالمي وصلت إلى  التعاون إلاسالمي ككل

على الرغم من التوجه التصاعدي الذي لوحظ على الصعيد العالمي، فقد  .1110عام  نقطة مئوية منذ 1.8قدرها 

. هذا راجع 1111مجموع تكوين رأس املال الثابت إلاجمالي للبلدان النامية منذ عام  منانخفضت حصة دول املنظمة 

ثماري، باملقارنة مع بلدان لسوء ألاداء النسبي الذي تبديه دول منظمة التعاون إلاسالمي في جمع رأس املال الاست

 .نامية أخرى 

 تكوين رأس املال الثابت إلاجمالي، الحجم والحصة )يمين( 1.11 الشكل  

تشهد حصة دول 

منظمة التعاون 

إلاسالمي من 

مجموع تكوين 

رأس املال الثابت 

 إلاجمالي انخفاضا

 

 
 في امللحق إلاحصائي 4أ.املصدر: الجدول 

                                                                                 
 

5
 في قوائم الجرد التغير  = GCFGFCF- : (GCF)تكوين رأس املال  إجمالي و  (GFCF)الرأسمالي الثابتالتكوين  بين العالقةا، اصطالحي 
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 البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 (٪ البلدان النامية، على اليمين)بلدان منظمة التعاون إلاسالمي البلدان املتقدمة

 (٪ العالم، على اليمين)بلدان منظمة التعاون إلاسالمي
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 تكوين رأس املال الثابت إلاجمالي في البلدان ألاقل نموا 1.7 النافذة 

باملقارنة مع البلدان ألاقل نموا ألاخرى، 

عرفت البلدان ألاقل نموا باملنظمة 

ضعفا نسبيا في توسيع تكوين رؤوس 

والتي أدت إلى انخفاض بنسبة أموالها، 

في املائة في حصة البلدان ألاقل نموا  1

باملنظمة من مجموع تكوين رأس املال 

الثابت إلاجمالي للبلدان ألاقل نموا بين 

. ومع ذلك، شهدت 1114و  1110عامي 

في املائة  00الحصة تحسنا طفيفا إلى 

 .1110في عام 
 

 إلاحصائيامللحق  في 4مصدر البيانات: الجدول أ.

 التضخم4.2.2 

للمرة ألاولى منذ عقود. منذ ذلك  1112أحاديا ملعدل التضخم في عام عشريا  دول منظمة التعاون إلاسالمي رقماسجلت 

، 1114ألاحادي، باستثناء عام العشري  أسعار املستهلك في مستويات الرقمالحين، ظل متوسط معدل التضخم في 

، حيث ارتفع التضخم 1114-1111ويرجع ذلك إلى الزيادة الغير املسبوقة في أسعار املواد الغذائية والطاقة خالل الفترة 

 الثنائي العشري  الرقم، ليصل مرة أخرى إلى مستوى 1114في املائة في عام  22.0في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي إلى 

، نتيجة للركود في 1110في املائة عام  2.0، اللوحة اليسرى(. ومع ذلك، تراجع متوسط التضخم إلى 21.1)الشكل 

تراجع في متوسط معدل التضخم  1121الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على الغذاء والطاقة. ومع ذلك، شهد عام 

في املائة. على مدى السنوات الخمس  1.1كارتفاع متوسط تضخم أسعار املستهلك في البلدان ألاعضاء باملنظمة إلى 

، 21.1في املائة في أسعار املستهلك بدول املنظمة )الشكل  02ألاخيرة، شهدت أرقام التضخم عبر العالم زيادة قدرها 

في املائة( فضال عن  28اللوحة اليمنى(. و هي أعلى بكثير من متوسط الزيادة املسجلة في البلدان النامية ألاخرى ) 

 في املائة(. 11ط العالمي )املتوس

 السنوى )أسعار املستهلك( التضخممعدل  1.12 الشكل  

التوقعات القصيرة 

ألاجل تظهر ضغوطا 

 تضخمية

 
 (: توقعات صندوق النقد الدولي.fفي امللحق إلاحصائي.) 0املصدر: الجدول أ. 
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القصيرة ألاجل، كانت الضغوط التضخمية قوية على دول منظمة التعاون إلاسالمي حيث ارتفعت أسعار في التوقعات 

املواد الغذائية والطاقة مرة أخرى جنبا إلى جنب مع تعزيز الطلب املحلي. ومن املتوقع أن يتسارع النمو في متوسط 

، ومع ذلك، يتوقع من مواسم الحصاد 1121في عام . 1122في املائة في عام  4.4أسعار املستهلك في دول املنظمة إلى 

في املائة  1.2والاعتدال الناتج عن تضخم أسعار املواد الغذائية، في جملة من ألامور، أن تخفض معدل التضخم إلى 

 ، اللوحة اليسرى(.21.1)الشكل 

 نوي في البلدان ألاقل نموامتوسط التضخم الس 1.8 النافذة 

، واجهت البلدان ألاقل نموا معدالت تضخم أعلى بكثير من معدالت البلدان النامية والعالم 1121و  1112بين عامي 

، انخفض معدل التضخم في البلدان ألاقل نموا 1110(. في عام  21.1ككل على حد سواء )انظر الشكل أيضا 

، ومع ذلك، 1121. في عام 1114مستوياته ملا قبل ألازمة عقب زيادة كبيرة في عام بمنظمة التعاون إلاسالمي أقل من 

في املائة، والذي ال يزال أعلى من مستويات ما  4.0تسارع متوسط سعر التضخم في البلدان ألاقل نموا باملنظمة إلى 

ألاقل نموا باملنظمة سوف  تبين أن معدل التضخم في البلدان 1121-1122قبل ألازمة. على الرغم من أن توقعات 

تعتدل إلى حد كبير، فإن آفاق الاعتدال ال تزال عرضة للضغوط التصاعدية ألسعار املواد الغذائية والطاقة. التضخم 

، ويرجع ذلك أساسا إلى التطورات 1110في املائة عام  20في البلدان ألاقل نموا ألاخرى، من ناحية أخرى، شهدت 

بلدان ألاقل نموا ألاخرى، أال وهي استمرار ارتفاع تكاليف النقل في أنغوال، نقص الغذاء في الاقتصادية السيئة في ال

 .1110أثيوبيا وانهيار الفرنك الكونغولي في عام 

 
 في امللحق إلاحصائي 0مصدر البيانات: الجدول أ.

في املائة في عام  21.4على مستوى كل بلد على حدة، سجلت سيراليون معدل متوسط تضخم أسعار املستهلك بنسبة 

احتلت أوغندا، حيث ، والذي كان ألاعلى بين مجموعة البلدان ألاعضاء باملنظمة وثالث أعلى معدل في العالم. 1121

، 1121في عام  في العالم . 11ن املنظمة واملرتبة ، املرتبة العاشرة ضمن مجموعة بلدا0.8بمعدل متوسط قدره 

 (.22.1من أصل البلدان العشرة ألاوائل باملنظمة من حيث التضخم هي البلدان ألاقل نموا )الشكل  2لوحظ أن 
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سب معدل البلدان العشرة ألاوائل بمنظمة التعاون إلاسالمي ح 1.13 الشكل  

 (1121التضخم السنوي )

تمثل معدالت التضخم في 

البلدان ألاقل نموا أعلى 

 متوسط.

 

 
 في امللحق إلاحصائي 0املصدر : الجدول أ. 

 التجارة الخارجية وميزان املدفوعات3.2 

بدأت منتصف عام في توقف التوسع املطرد للتجارة السلعية العاملية جراء ألازمة املالية والاقتصادية العاملية التي 

ووفقا ألحدث إال أنه  .1110عام من ا في جميع أنحاء العالم . نتيجة لذلك، شهدت تجارة السلع انخفاض1114

تريليون  21.0وارتفعت إلى  1121، بدأت التجارة العاملية للسلع في الانتعاش عام 1110التقديرات، بعد نهاية عام 

. تماشيا مع التوجهات العاملية، انتعش إجمالي تجارة 1110دوالر أمريكي في عام  تريليون  10.2مقارنة مع  ،دوالر أمريكي

. لكن، على الرغم من هذا الانتعاش، 1121تريليون دوالر أمريكي في عام  2.1السلع في البلدان ألاعضاء باملنظمة إلى 

. خالل الفترة قيد النظر، ارتفعت 1114 تريليون دوالر أمريكي في عام 2.8إال أنه ظل دون مستوى ما قبل ألازمة البالغ 

في عام  انخفضتإال أنها  .1114في املائة عام  21.0و  1112 في املائة عام 4.0حصة املنظمة من التجارة العاملية ب 

)محسوبة باستخدام البيانات املوجودة في  1121في املائة في عام  21.8في املائة قبل أن تنتعش إلى  0.0إلى  1110

 في امللحق إلاحصائي(. 22وأ. 21أ.الجدول 
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 صادرات السلع1.3.2 

تريليون دوالر  2.2صل إلى يقد انخفض بشكل ملحوظ ل ،أن مجموع صادرات السلع لدول املنظمة 28.1يبين الشكل 

البلدان ، انتعشت صادرات 1121في عام . 1114تريليون دوالر أمريكي في عام  2.0مقارنة ب  1110أمريكي في عام 

في املائة  21.1تريليون دوالر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة دول املنظمة في الصادرات العاملية من  2.1اء إلى ألاعض

في املائة قبل أن تنتعش إلى  21.2إلى ، 1110في عام  انخفضت إال أنها. 1114في املائة في عام  22.4إلى  1112في عام 

في  21.1نوات هذه، بلغت حصة املنظمة من الصادرات العاملية نسبة . في فترة الخمس س1121في املائة في عام  22.1

، قبل أن تنخفض إلى 1114في املائة في عام  21.8املائة. بلغت حصتها من مجموع صادرات البلدان النامية أعلى نسبة 

حسنت حصة ، ومع ذلك، ت1121، وهو أدنى مستوى خالل الفترة قيد النظر. في عام 1110في املائة في عام  14.1

 في املائة. 14.0صادرات املنظمة من إجمالي صادرات البلدان النامية بشكل طفيف إلى 

  الصادرات السلعية 1.14 الشكل  

لم تصل ، حتى آلان

حصة دول منظمة 

التعاون من إجمالي 

الصادرات إلى 

 مستوياتها السابقة 

 

 
 في امللحق إلاحصائي 21أ. الجدول املصدر : 

)بسبب زيادة حادة في  1114الدول ألاخرى في عام مقارنة بعلى الرغم من نمو صادرات دول املنظمة ألعلى معدل 

، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الطلب على النفط بسبب ألازمة 1110أسعار النفط(، إال أنه انعكس في عام 

والبلدان  في املائة 12.0ب  ، انخفضت صادرات كل من البلدان املتقدمة1110(. في عام 20.1الاقتصادية )الشكل 

ما يفسر في املائة(، وهو  21.0) انخفاضا كبيراصادرات دول املنظمة  شهدتفي املائة، و  12.2 بالنامية ألاخرى 

العاملية، ومجموع صادرات البلدان النامية في ذلك العام. هذا يبين  صادراتأسواق ال انخفاض حصتها في كل من

. ومع ذلك، أدى هاأسعار  تقلبات تعتمد علىتتألف غالبا من النفط، والتي التي بوضوح أهمية صادرات دول املنظمة، 

 في املائة(. 21.1اء )إلى تراجع النمو في صادرات البلدان ألاعض 1121الانتعاش في النشاط الاقتصادي العالمي في عام 
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 الصادرات السلعية )متوسط التغير السنوي في النسبة املئوية( 1.15 الشكل  

تضررت دول 

منظمة التعاون 

إلاسالمي بشكل 

قوي في الصادرات 

السلعية في عام 

1110. 

 

 
 في امللحق إلاحصائي. 21املصدر:الجدول أ.

تركز بكثافة في عدد قليل من ير من صادرات السلع لدول املنظمة يكبالجزء ال ما بالنسبة لإلنتاج، أنقد لوحظ، ك

البلدان. شهدت البلدان العشرة ألاوائل باملنظمة من حيث التصدير، تقريبا نفس البلدان العشرة ألاوائل من حيث 

(. تأتي باملقدمة كل 22.1)الشكل  1121السلع لدول املنظمة في عام في املائة من مجموع صادرات  18.0إلانتاج، نسبة 

معا ربع إجمالي  ابليون دوالر أمريكي من الصادرات وشكلت 111من ماليزيا واململكة العربية السعودية، بأكثر من 

 صادرات دول املنظمة.

 * 1121عشرة ألاوائل باملنظمة حسب البلدان املصدرة، البلدان ال 1.16 الشكل  

شكلت ماليزيا واململكة 

العربية السعودية معا 

أكثر من ربع إجمالي 

صادرات دول املنظمة في 

 .1121عام 

 

 
في امللحق إلاحصائي.)*(: تمثل ألارقام بين قوسين، النسبة املئوية من حصة البلدان من  21املصدر:  الجدول أ.

 إجمالي صادرات املنظمة
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 صادرات السلع في البلدان ألاقل نموا 1.9 النافذة 

، ارتفع مجموع تجارة السلع 1121-1112خالل الفترة 

بليون دوالر  211.1للبلدان ألاقل نموا في املنظمة من 

من إجمالي ا حصتهبليون دوالر، ولكن  202.2ى أمريكي إل

بشكل مستمر  تتجارة للبلدان ألاقل نموا، انخفضال

في  82.4، مقارنة ب 1121في املائة عام   88.0صل إلى تل

. ارتفع مجموع صادرات السلع للبلدان 1112املائة عام 

بليون دوالر أمريكي في  21.2ألاقل نموا باملنظمة، من

. 1121م بليون دوالر أمريكي في عا 80.8إلى  1112عام 

باملقارنة مع البلدان ألاقل نموا، رغم ذلك،  يعتبر هذا 

نموا  ألاداء ضعيفا، باعتبار أن صادرات البلدان ألاقل

بسرعة أكبر في الفترة نفسها، مما أدى إلى  تزايدت قد

انخفاض كبير في حصة البلدان ألاقل نموا باملنظمة من 

لى إ 1112في املائة عام  24.0؛ من هامجموع صادرات

حصتها من  . مع ذلك، لم تتغير1121في املائة عام  28.0

في  2نسبة  مستقرة في)  مجموع صادرات دول املنظمة،

املائة(. هذا يعني أن مجموع صادرات البلدان ألاقل 

تماشيا مع بلدان املنظمة،  قد تزايدتنموا باملنظمة 

ولكن أقل من تلك البلدان ألاقل نموا. ومن الجدير 

ثالث دول فقط هي : بنغالديش، السودان بالذكر أن 

في املائة من مجموع الصادرات  21.0بلغت قد واليمن 

 .1121للبلدان ألاقل نموا باملنظمة في عام 

 

 

لصادرات بالنظر إلى معدالت متوسط التغير في صادرات السلع خالل الفترة قيد النظر، فإنه قد لوحظ أن نمو ا

، ارتفع إجمالي الصادرات للبلدان ألاقل نموا 1121. عام 1121بشكل ملحوظ في عام  ىلجميع املجموعات قد تعاف

في املائة و  10.8في حين أن البلدان ألاقل نموا والبلدان ألاقل نموا ألاخرى ارتفعت بنسبة  12.8باملنظمة، بنسبة 

ألاقل نموا باملنظمة بمعدل متوسط  في املائة على التوالي. على أساس املتوسط، ازداد إجمالي صادرات البلدان 11.1

البلدان ألاقل في  في املائة( و  21.2)بلغ لبلدان ألاقل نموا ا وفيفي املائة في السنوات الخمس ألاخيرة،  21.0سنوي بلغ 

 في املائة(. 11.1)بلغ خرى ألا نموا 

 في امللحق إلاحصائي 21مصدر البيانات: الجدول أ.

 واردات السلع2.3.2 

خالل الفترة قيد النظر، ارتفع إجمالي واردات السلع بلدان املنظمة.  وارداتداء أل سبة بالن، منوال شبيهيالحظ 

ترليون دوالر أمريكي في عام  2.1ببلدان املنظمة ارتفاعا ملحوظا خالل السنوات الثالث ألاولى، قبل أن ينخفض إلى 
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(. لكن، وخالفا 21.1)الشكل  1121ر أمريكي في ترليون دوال  2.0، ارتفعت مرة أخرى إلى 1121. في عام 1110

في  0.1للصادرات، واصلت حصة واردات السلع العاملية لبلدان املنظمة الارتفاع خالل الفترة قيد النظر لتصل إلى 

في املائة  14.1وصلت إلى حيث ت البلدان النامية توجها مزدوجا . شهدت حصتها من إجمالي واردا1121املائة في عام 

 .1121في املائة في عام  12.2، قبل أن تنخفض إلى 1110عام في 

نتيجة  1110وبصفة عامة، يالحظ أنَّ واردات وصادرات بلدان املنظمة ومجموعات البلدان ألاخرى، قد انخفضت في 

انخفضت حصة بلدان املنظمة من إجمالي صادرات البلدان حيث . 1121لألزمة العاملية وتعافت بشكل كبير في عام 

في الوقت الذي واصلت فيه حصصها من الواردات في الارتفاع. هذا يبين أنَّ  1110النامية والصادرات العاملية في عام 

صادرات بلدان املنظمة كانت أكثر تأثرا من وارداتها مقارنة مع البلدان ألاخرى. ومما يجدر مالحظته هنا، هو أنَّ 

 ن النامية على حد سواء هو أقل من حصصها في الصادرات.حصص بلدان املنظمة في واردات العالم والبلدا

 واردات السلع 1.17 الشكل  

حصة دول 

منظمة 

التعاون 

إلاسالمي من 

إجمالي 

واردات السلع 

العاملية آخذة 

 في الارتفاع

 

 
 في امللحق إلاحصائي. 22املصدر:  الجدول أ.

، سجلت بلدان منظمة التعاون إلاسالمي أعلى معدل لها ملتوسط نمو في الواردات 1121 و 1112 ا بينالفترة مخالل 

في املائة، والتي كانت أعلى من  21.8(. وفي ذلك العام، نمت واردات بلدان املنظمة بنسبة 24.1)الشكل  1114 عام

في  1110في املائة(. انخفضت الواردات في عام  20.0ي )في املائة( واملتوسط العالم 12.0متوسط البلدان النامية )

انخفضت واردات بلدان املنظمة  ، حيثجميع أنحاء العالم وأيضا في بلدان املنظمة نتيجة لركود النشاط الاقتصادي

في  11.0حيث بلغ  ،كبيرافيما كان الانخفاض لدى كل من البلدان النامية والبلدان املتقدمة  ،في املائة 20.2بنسبة 

ارتفعت حيث ، شهدت جميع املجموعات تحسنا كبيرا في الواردات. 1121في املائة على التوالي. في عام  18.2املائة و 

 21.8في املائة بالنسبة للدول املتقدمة و  21.2، في املائة للعالم 12.4في املائة مقارنة ب  12.1واردات املنظمة بنسبة 

 ة ألاخرى.في املائة بالنسبة للبلدان النامي
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 واردات السلع )متوسط التغير السنوي في النسبة املئوية( 1.18 الشكل  

شهدت الواردات 

انتعاشا أقوى في 

 مقارنةبلدان املنظمة 

العالم والبلدان ب

 النامية.

 

 

 
 في امللحق إلاحصائي. 22املصدر:  الجدول أ.

( يبين 20.1بالنسبة للصادرات، تركزت ورادات السلع لدى بلدان املنظمة في عدد قليل من البلدان. الشكل )وكما 

البلدان العشرة ألاوائل باملنظمة من حيث الواردات. وعليه، تعتلي دولة ماليزيا قائمة البلدان العشرة ألاوائل باملنظمة 

في املائة من إجمالي واردات  21.2بليون دوالر، أي ما يعادل  240من ناحية الاستيراد، حيث سجلت واردات بمبلغ 

بلدان املنظمة. تمثل واردات ماليزيا، معا إلى جانب تركيا، إلامارات العربية املتحدة، اندونيسيا واململكة العربية 

لنسبة للبلدان العشرة في املائة با 20.4واردات بلدان املنظمة. وبلغ املعدل نسبة  في املائة من إجمالي 01.2السعودية 

 ألاوائل املستوردة والتي تضم أيضا إيران، جمهورية مصر العربية، نيجيريا، باكستان والجزائر.

 *1121البلدان العشرة ألاوائل باملنظمة من حيث الاستيراد،  1.19 الشكل  

شكلت واردات 

البلدان الخمس 

 1121ألاوائل في عام 

في املائة  01أكثر من 

من الواردات 

إلاجمالية ملنظمة 

 التعاون إلاسالمي.

 

 
في امللحق إلاحصائي.)*( ألارقام بين قوسين تمثل النسبة املئوية لحصة البلد من إجمالي واردات  22املصدر:  الجدول أ.
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 واردات السلع في البلدان ألاقل نموا 1.10 النافذة 

ه ترغم بعض التراجع الذي شهد

في عام لبلدان ألاقل نموا باملنظمة ا

سلع لل ها، ارتفع إجمالي واردات1110

ل مستمر خالل الفترة قيد النظر بشك

بليون دوالر أمريكي  210.0صل إلى يل

بليون  21.0 مقارنة ب، 1121في عام 

بدأت . 1112دوالر أمريكي في عام 

حصتها من مجموع الواردات للبلدان 

ألاقل نموا في الانخفاض في عام 

 بنسبة دروتهابلغت بعد أن  1111

لكنها ، 1112في املائة في عام  02.2

لتصل إلى  1121تدهورت في عام 

في املائة. ومع ذلك، واصلت  02.2

ل حصتها من إجمالي الواردات لدو 

و  1110املنظمة الارتفاع منذ عامي 

في املائة.   1.2حيث وصلت إلى  1121

هذا يشير بوضوح إلى أن واردات 

البلدان ألاقل نموا باملنظمة في 

ارتفعت أكثر من قد العامين املاضيين 

واردات الدول ألاعضاء ألاخرى. 

الصادرات، شكلت نفس البلدان ك

ألاعضاء الثالثة وهي : بنغالديش، 

في املائة  82.0من والسودان نسبة الي

من إجمالي واردات السلع للبلدان 

 .1121ألاقل نموا باملنظمة في عام 

 

 

. ارتفع إجمالي واردات البلدان 1121في عام  نتعشيقبل أن ، 1110سلبيا في عام   نمو واردات البلدان ألاقل نمواكان 

في حين أن البلدان ألاقل نموا والبلدان ألاقل نموا ألاخرى،  1121في املائة في عام  10.2ألاقل نموا باملنظمة، بنسبة 

في املائة على التوالي. على أساس املتوسط، ارتفع إجمالي واردات البلدان ألاقل  12.4في املائة و  12.1بنسبة  ارتفعت

 للبلدان ألاقل نموا أما بالنسبةفي املائة في السنوات الخمس ألاخيرة،  21.8معدل سنوي بلغ متوسط نموا باملنظمة ب

 في املائة(. 20.4ألاخرى ) في املائة( و البلدان ألاقل نموا 24.0) فقد بلغ
 في امللحق إلاحصائي 22مصدر البيانات: الجدول أ.
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 امليزان التجاري 3.3.2 

فائضا في امليزان التجاري )الشكل  تسجل دول املنظمة كانت، 1121وحتى عام  1112في كل عام اعتبارا من عام 

و سجلت أدنى فائض لها  1114بليون دوالر( في عام  210سجلت مجموعة املنظمة أعلى فائض تجاري ) حيث(. 11.1

بليون دوالر أمريكي في عام  211 -. سجل فائض امليزان التجاري للبلدان النامية ألاخرى 1110بليون دوالر( في عام  02)

بليون دوالر أمريكي في عام  22ن يسجل عجزا بقيمة ، قبل أ1110بليون دوالر أمريكي في عام  11وانخفض إلى  - 1112

. في املقابل، شهدت مجموعة البلدان املتقدمة عجزا تجاريا في كل سنوات الفترة قيد النظر، على الرغم من أنها 1121

. لكن، وكما انتعشت الصادرات والواردات من مستوياتها 1110بليون دوالر أمريكي في عام  808انخفضت إلى 

 .1121بليون دوالر أمريكي في عام  212، ارتفع العجز التجاري للبلدان املتقدمة إلى 1110ضة لعام املنخف

خالل الفترة قيد النظر، انخفض معدل امليزان التجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي في جميع املناطق. بالنسبة لفائض امليزان 

 4.1مقارنة ب  1121في املائة فقط من الناتج املحلي إلاجمالي لعام  2.2نسبة  شهدباملنظمة فإنه  التجاري للبلدان ألاعضاء

في املائة من ناتجها املحلي  1.2. من جهة أخرى، بلغت نسبة عجز امليزان التجاري للبلدان النامية 1112في املائة في عام 

ائة، بينما شكل العجز التجاري في في امل 2.2الذي بلغ نسبة  1112الفائض التجاري لعام بمقارنة  1121إلاجمالي في عام 

 .1112في املائة في عام  1.2مقارنة ب  1121في املائة فقط من ناتجها املحلي إلاجمالي في عام  2.2البلدان املتقدمة نسبة 

 امليزان التجاري  1.20 الشكل  

تحافظ بلدان منظمة 

إلاسالمي على التعاون 

الفائض التجاري رغم 

الركود الاقتصادي 

 العالمي.

 

 
 في امللحق إلاحصائي.  22أ.و 21املصدر:  الجدول أ.
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 امليزان التجاري في البلدان ألاقل نموا 1.11 النافذة 

، ارتفع العجز 1121-1112خالل فترة 

التجاري في البلدان ألاقل نموا في 

بليون دوالر  02.0املنظمة، ليصل إلى 

بليون  10.2مقارنة ب  1121أمريكي في 

. باملقارنة مع 1112دوالر أمريكي في عام 

البلدان ألاقل نموا ألاخرى، ظل أداء 

البلدان ألاقل نموا باملنظمة ضعيفا 

، 1121و  1110ثناء عامي للغاية. باست

سجلت البلدان ألاقل نموا ألاخرى حيث 

بليون دوالر  0.2فائضا تجاريا تراوح من 

بليون دوالر  20.8إلى  1112أمريكي في 

. وعالوة على ذلك، 1114أمريكي في عام 

، 1121و  1110وحتى خالل عامي 

سجلت هذه الدول نسبة قليلة من 

  العجز التجاري.

 

 في امللحق إلاحصائي  22و أ. 21البيانات: الجدول أ.مصدر 

ملجموعة  ا كبيراتجاري عجزابلغت قد وهذا يبرز بوضوح حقيقة أن منظمة التعاون إلاسالمي والبلدان ألاقل نموا 

 البلدان ألاقل نموا خالل الفترة قيد النظر.

 الحساب الجاري 4.3.2 

(. وكالبلدان النامية ألاخرى، حققت 12.1الجاري لبلدان املنظمة )الشكل لوحظ توجه مماثل أيضا في ميزان الحساب 

انخفض بشكل ملحوظ  مجموعة بلدان املنظمة فائضا في حسابها الجاري في جميع سنوات الفترة قيد النظر. ولكنه

للبلدان الفائض في الحساب الجاري  تجاوز أن . بعد 1121قبل أن يسجل بعض التحسن في عام  ،1110في عام 

حيث اضا مستمرا في السنوات التالية، شهد انخفإال أنه ، 1111بليون دوالر أمريكي في عام  280 النامية ألاخرى 

 بليون  02. وباملثل، شهد فائض دول املنظمة انخفاضا حادا ليبلغ 1121مليار دوالر أمريكي في عام  128انخفض إلى 

. ظل الانتعاش في 1114بليون دوالر أمريكي في عام  240  ي بلغذلروة اذالستوى ممن  1110دوالر أمريكي في عام 

 .1121بليون دوالر أمريكي في  228ارتفع إلى حيث فائض الحساب الجاري متواضعا في بلدان املنظمة، 
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 ميزان الحساب الجاري  1.21 الشكل  

يعتبر انتعاش 

في فائض ال

الحساب الجاري 

متواضعا في بلدان 

منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 

 
 في امللحق إلاحصائي. 28املصدر:  الجدول أ.

 

 ميزان الحساب الجاري في البلدان ألاقل نموا 1.12 النافذة 

بيانات ميزان الحساب الجاري أن كال من البلدان  تظهر 

ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي والبلدان ألاقل 

سجلت عجزا في جميع السنوات من الفترة قيد قد نموا، 

النظر.  خالل هذه الفترة، نما العجز في الحساب الجاري 

للبلدان ألاقل نموا  باملنظمة بشكل مستمر، ليصل إلى 

في املائة من الناتج املحلي  0.1ن دوالر أو بليو  22.8

مليار دوالر أمريكي   0.0مقارنة ب  1121إلاجمالي في عام 

. 1112حلي إلاجمالي في عام في املائة من الناتج امل 8.0أو 

عجز مقارنة بأقل  كان العجز لبلدان ألاقل نموا، في اكما 

 1112 يالبلدان ألاقل البلدان نموا باملنظمة في عام

. ولكن إذا قارنا 1114في  مرتفعة، إال أنها ظلت 1111و

 البلدان ألاقل نموا باملنظمة مع

 
 في امللحق إلاحصائي  28مصدر البيانات: الجدول أ.

 تشكل، 1121. في عام 1110في عام  ماعداالبلدان ألاقل نموا ألاخرى، نجد أن أداء أعضاء البلدان منخفض نسبيا  

  8.4حصة العجز في الحساب الجاري من الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان ألاقل نموا والبلدان ألاقل نموا ألاخرى نسبة 

 في املائة على التوالي، أقل من البلدان ألاقل نموا باملنظمة. 8.8و 

املناطق. بالنسبة للبلدان  على مر السنين، انخفض معدل ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي في جميع

 1121في املائة فقط من الناتج املحلي إلاجمالي في عام  2.2ألاعضاء باملنظمة، بلغ فائض ميزان الحساب الجاري نسبة 

في املائة  2.2. وباملثل، بلغ فائض الحساب الجاري في البلدان النامية ألاخرى نسبة 1112في املائة عام  21.1مقارنة ب 

، في حين بلغ العجز في الحساب الجاري في 1112في املائة عام  2.0مقارنة ب  1121ملحلي إلاجمالي في عام من ناتجها ا
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 حسبت) 1112في املائة في عام  2.1في املائة فقط من ناتجها املحلي إلاجمالي مقارنة ب  1.1البلدان املتقدمة نسبة 

 في امللحق إلاحصائي(. 28و أ. 2الجدول أ.

 بلدان منظمة التعاون إلاسالميى دللسلع ل البينية ارةتجلا5.3.2 

بلدان منظمة التعاون ى دللسلع ل البينية ارةتجالبعد أن شهد توجها متزايدا خالل السنوات املاضية، وصل حجم 

. ومع ذلك، بالتوازي مع تحسن التجارة في جميع أنحاء العالم، 1110بليون دوالر أمريكي في عام  822إلى  إلاسالمي

 البينية ارةتجال. طوال الفترة قيد النظر، واصلت حصة 1121ليون دوالر أمريكي في عام ب 022انتعشت إلى  حيث

لسلع ل البينية ارةتجالمن إجمالي التجارة في املنظمة الارتفاع، و بلغت  بلدان منظمة التعاون إلاسالميى دللسلع ل

، وهو ما يمثل 1121في املائة من مجموع تجارة البلدان ألاعضاء في عام  22.4إلى  بلدان منظمة التعاون إلاسالميى دل

بلدان املنظمة من ل ةينالبي، ارتفعت الصادرات 1114-1112. في الفترة 1110نقطة مئوية عن عام  1.2قدرها  زيادة

في املائة في  21.4حصة إجمالي صادرات دول املنظمة من  حيث ارتفعتبليون دوالر،  100بليون دوالر أمريكي إلى  201

بلدان البينية لكن على الرغم من انخفاض حجم الصادرات ، ول1110. في عام 1114في املائة في  22.1إلى  1112عام 

بلدان املنظمة من إجمالي صادرات دول املنظمة ارتفعت ل البينيةمليار دوالر، فإن حصة الصادرات  200املنظمة إلى 

أكثر من في املائة، مشيرا إلى أن صادرات دول املنظمة إلى البلدان الغير ألاعضاء باملنظمة قد انخفضت  20.8إلى 

 102عادت إلى قد بلدان املنظمة ل البينية ، على الرغم من أن الصادرات1121صادراتها إلى دول املنظمة. في عام 

 نقطة مئوية. 1.8بليون دوالر، فإن حصتها من إجمالي الصادرات بدول املنظمة قد شهدت انخفاضا طفيفا ب 

بليون دوالر  211مقارنة ب  1114بليون دوالر أمريكي في  144 بلدان املنظمة إلىل البينيةباملثل، ارتفعت الواردات 

في املائة. في عام  20.1في املائة إلى  24.1، أي بزيادة في حصة وارداتها إلاجمالية باملنظمة من 1112أمريكي في عام 

أدى إلى انخفاض  بليون دوالر أمريكي، 122بلدان املنظمة من ل يةالبين، ومع ذلك، فإن الانخفاض في الواردات 1110

مرة أخرى، حيث وصلت إلى بلدان املنظمة ل يةالبين، ارتفعت الواردات 1121في املائة. في عام  21.4هذه الحصة إلى 

 (.11.1في املائة من إجمالي واردات املنظمة )الشكل  24.4بيلون دوالر أمريكي مقابل  142
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 بلدان منظمة التعاون إلاسالميى دللسلع ل البينية ارةتجال 1.22 الشكل  

وصلت التجارة 

البينية إلى 

في املائة  22.4

 1121في عام 

 22.4مقارنة ب 

في املائة فقط 

 .1111في عام 

 

 

 
 في امللحق إلاحصائي. 22أ.و  20املصدر:  الجدول أ.

بلدان املنظمة سجلتها عشرة بلدان فقط. احتلت اململكة ل البينية من الواردات 10.0، لوحظ أنَّ 1121في عام 

في املائة من إجمالي الواردات  28.2بليون دوالر، أو  20.8العربية السعودية رأس قائمة هذه البلدان بواردات بلغت 

بليون  21.2والر أمريكي وبليون د 20.1بلدان املنظمة، تلتها إلامارات العربية املتحدة وتركيا، بواردات بلغت البينية ل

بليون دوالر( واندونيسيا  12.0، اللوحة العلوية(. جنبا إلى جنب مع ماليزيا )12.1دوالر أمريكي على التوالي )الشكل 

وجاءت   بلدان املنظمة.ل البينيةفي املائة من إجمالي الصادرات  02.8بليون دوالر(، شكلت هذه البلدان الخمسة 21.8)

يا، الكويت و باكستان ضمن قائمة البلدان العشرة ألاوائل التي سجلت أعلى أحجام للصادرات إيران، مصر، سور 

بلدان املنظمة من ل البينية بلدان املنظمة. وتراوحت الصادرات التي سجلتها هذه البلدان في إطار الصادراتالبينية ل

ى باكستان. وباستثناء سوريا، مصر وباكستان، بليون دوالر أمريكي لد 22.0بليون دوالر أمريكي لدى إيران إلى  22.0

 في املائة من إجمالي صادرات هاته البلدان. 21إلى أقل من  البينية بلغت الصادرات

قد سجلت حصصا عالية صادرات بينية منخفضة نسبيا،  لوحظ أنَّ بعض بلدان منظمة التعاون إلاسالمي التي لديها

في املائة من صادرات  01.0مالي صادراتها. فعلى سبيل املثال، حوالي بلدان املنظمة من إجل البينية للصادرات

 البينية لصادراتمن ا. بلغت حصة جيبوتي 1121ة في عام إلى البلدان ألاعضاء باملنظم عادت 1110الصومال لعام 

دوالر أمريكي من  بليون  21.1بصادرات بلغت  –في املائة لدى النيجر. سوريا  11.1لدى لبنان و 14.2في املائة، و 08.2

قائمة البلدان العشرة  فيالبلد الوحيد وهو  –في املائة من إجمالي صادراتها  20.0أي ما يعادل البينية الصادرات 

. طاجكستان،ألاردن، غرقيزيا، السنغال وأفغانستان كانت من بين البينية ألاوائل من حيث الحجم والحصة للصادرات

 (.12.1بإجمالي صادراتها )الشكل  البينيةلت حصصا عالية من الصادرات البلدان العشرة ألاوائل التي سج
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 (1121، الحجم والحصة )البينيةالبلدان العشرة ألاوائل من حيث الصادرات  1.23 الشكل 

 

 في امللحق إلاحصائي. 20املصدر:  الجدول أ.

 الاحتياطاتوضعية 6.3.2 

تريليون دوالر  0.1، مقارنة ب 1121ترليون دوالر أمريكي في 4,08 –باستثناء الذهب  –بلغ إجمالي الاحتياطي العالمي 

 2.1، وسجلت البلدان النامية بقية املبلغ ترليون دوالر أمريكي 1.0مبلغ  البلدان املتقدمةسجلت . 1112أمريكي عام 

(. ويجب مالحظة أنَّ احتياطي البلدان املتقدمة كان أعلى مما حققته البلدان النامية 18.1ترليون دوالر أمريكي )الشكل 

على أكثر من  1121؛ بل ومنذ ذلك العام بدأ الوضع في التغير بسرعة، حيث حصلت البلدان النامية في 1118حتى عام 

يمكن شرح هذا التوجه جزئيا، نتيجة لتدفقات في املائة(. على الرغم من أنه  24.1ثلثي إجمالي الاحتياط العالمي تقريبا )

التجارة املتزايدة والفائض الضخم لبعض البلدان النامية، مثل الصين، و الاقتصادات آلاسيوية الصناعية الحديثة 

 أنه من ألارجح أن يكون ذلك نتيجة لجهود إلاصالحات املالية في بعض 
َّ
وبلدان الشرق ألاوسط املصدرة للنفط، إال

النامية التي تعاني من عجز مزمن في حسابها الجاري لتحسين وضعية الاحتياطي لديها. ويبدو أنَّ التطبيق الواسع  البلدان

لتحرير حساب رأس املال في البلدان النامية نجم عن الحاجة لجمع الكثير والكثير من الاحتياطي ملواجهة التقلبات 

 جئ، والحد من ضعفها أمام ألازمات املالية العاملية.املالية، مثل تغير اتجاه تدفقات رأس املال املفا
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 إجمالي الاحتياطات باستثناء الذهب 1.24 الشكل  

تراجعت حصة 

احتياطي دول 

املنظمة من إجمالي 

احتياطات البلدان 

النامية،  بنسبة 

في املائة في   11.2

 .1121عام 
 

 في امللحق إلاحصائي. 21املصدر:  الجدول أ. 

تريليون  1.4(، ارتفع إجمالي احتياطي بلدان منظمة التعاون إلاسالمي )باستثناء الذهب( من 18.1وكما هو مبين في الشكل )

حصة دول املنظمة من إجمالي  انخفضت. وبمستوى موازي، 1121تريليون دوالر أمريكي عام  2.8إلى  1112دوالر أمريكي عام 

 11.1، مقارنة ب 1121في املائة في عام  11.2انخفضت إلى و نقطة مئوية عن العام السابق،  1.0 احتياطي البلدان النامية ب

 . وعالوة على ذلك، لوحظ أنَّ الكم ألاكبر من إجمالي الاحتياطي لدى بلدان املنظمة ال يزال متراكما في1112في املائة في عام 

)الشكل  1121في املائة من إجمالي احتياطي مجموعة املنظمة في  41.2بلدان فقط شكلت  21عدد قليل منها، حيث أنَّ 

بليون دوالر، حوالي ثلث إجمالي احتياطي جميع بلدان  880(. شكلت اململكة العربية السعودية لوحدها، باحتياطي بلغ 10.1

الجزائر، ماليزيا، هي:  في قائمة هذه البلدان العشرةت بعد اململكة العربية السعودية الدول التي أتفي املائة(.  21.1املنظمة )

 ليبيا، اندونيسيا، تركيا، العراق، إلامارات العربية املتحدة، نيجيريا  ومصر.

( بامللحق إلاحصائي أنَّ جميع بلدان املنظمة التي 21 -ألارقام الواردة في الجدول )أ  تبين ،البلد الواحدعلى املستوى 

 21 –، عدا نيجيريا واليمن )راجع الجدول أ 1121 – 1110تتوفر حولها البيانات حسنت وضع الاحتياطي خالل الفترة 

يجب اعتبار أنَّ هذا الوضع قد  حتياطيبامللحق إلاحصائي(. لكن، وبالرغم من أنَّ عبارة "حسنت" تشير إلى إضافة لال 

يحدث حتى حالة وجود عجز في ميزان الحساب الجاري للبلد، شريطة أنها قد تتمكن من تمويل عجزها عبر قنوات 

 التمويل الخارجية، مثل الاقتراض الخارجي )الدين الخارجي(، بدال من استخدام احتياطها.

 *1121البلدان العشرة ألاوائل باملنظمة من حيث إجمالي الاحتياطي،  1.25 الشكل  

شكلت السعودية 

لوحدها تقريبا، 

ثلث إجمالي 

احتياطي جميع 

 دول املنظمة.

 
إجمالي احتياطي في امللحق إلاحصائي.)*( ألارقام بين قوسين تمثل النسبة املئوية لحصة البلد من  21املصدر:  الجدول أ. 
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0

6

12

18

24

30

0

1

2

3

4

5

2006 2007 2008 2009 2010

 (ترليون دوالر) نسبة مئوية

 البلدان املتقدمة بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 منظمة التعاون إلاسالمي كنسبة من البلدان النامية البلدان النامية ألاخرى 

(32.0) 
(11.7) 

(7.6) 
(7.2) 

(6.7) 
(5.8) 

(3.6) 
(3.1) 

(2.5) 
(2.4) 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

 اململكة العربية السعودية

 الجزائر

 ماليزيا

 ليبيا

 إندونيسيا

 تركيا

 العراق

 إلامارات العربية املتحدة

 نيجيريا

 مصر

 (بليون دوالر),إجمالي إلاحتياطي باستثناء الذهب



الاقتصادي السنويالتقرير    2011

 

 63  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 إجمالي الاحتياطي باستثناء الذهب في البلدان ألاقل نموا 1.13 النافذة 

ارتفع إجمالي الاحتياطات ألاجنبية، 

باستثناء الذهب، في البلدان ألاقل نموا 

 1110باملنظمة بشكل مطرد وحتى سنة 

بليون دوالر(، قبل أن ينخفض في  22.2)

بليون دوالر. كما  12.2إلى  1121عام 

لوحظت توجهات مماثلة للبلدان ألاقل 

نموا، على نطاق أوسع، حيث ارتفع 

بليون دوالر أمريكي إلى  82.0الاحتياطي من 

بليون دوالر أمريكي خالل الفترة  21.10

 22.2قبل أن ينخفض إلى  1112-1110
 

 

. ومع ذلك، كان أداء البلدان ألاقل نموا أفضل بكثير من غيره من البلدان ألاقل نموا 1121بليون دوالر أمريكي في عام 

قيد النظر. أدى هذا إلى انخفاض حصة البلدان ألاقل نموا باملنظمة باملنظمة، وسجلت زيادة في الاحتياطي خالل الفترة 

. وكان على 1121في املائة في عام  21.1إلى  1112في املائة في عام  01.8من إجمالي احتياطي البلدان ألاقل نموا؛ من 

حتياطاتها من العمالت البلدان ألاقل نموا باملنظمة مواجهة العجز في ميزان الحساب الجاري، وكان من املتوقع أن ا

ألاجنبية ستتدهور. ومع ذلك، فإن العديد من البلدان ألاقل نموا باملنظمة، تمكنت من تمويل العجز في الحساب 

 الجاري من خالل القنوات املالية الخارجية.

 في امللحق إلاحصائي  21مصدر البيانات: الجدول أ.

 عائداتمعادلة الاحتياطات بال

عرفت البلدان في جميع أنحاء العالم احتياطات ضخمة. ووفقا لخبراء اقتصاديين في البلدان فإنه  ،على مر السنين

يجب الحفاظ على احتياطات تعادل قيمتها ثالثة أشهر من الواردات. عادة ما تعتبر الاحتياطات وسيلة مهمة لحماية 

ة بعنوان "تقييم مدى كفاية الاحتياطي" الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وفقا لصندوق النقد الدولي حول دراس

(؛ لعبت الاحتياطات دورا هاما ملساعدة العديد من البلدان لتالش ي آلاثار السلبية لألزمة املالية والاقتصادية 1122)

 ألاخيرة.

 0.2من  بما يعادل أشهر من الواردات، ارتفعت احتياطات منظمة التعاون إلاسالمي 12.1كما هو مبين في الشكل 

. هذا يشير إلى أنه خالل الفترة قيد النظر، في املتوسط، حصلت البلدان 1110أشهر في عام  4.1إلى  1110شهرا في 

خالل نفس الفترة،  ألاعضاء باملنظمة على احتياطات أعلى من مستوى الحد ألادنى لقيمة ثالثة أشهر من الواردات.

حتى  1110شهرا من الواردات في  2.0الاحتياطات، ارتفع بما يعادل  شهدت البلدان النامية ألاخرى أيضا تحسنا في

بما يعادل أشهر من . ومع ذلك، من ناحية أخرى، في البلدان املتقدمة ظلت الاحتياطات 1110أشهر في عام  2.1

هر مقارنة أش 2.2، عندما ارتفعت إلى 1110تحت عتبة ثالثة أشهر خالل الفترة قيد النظر، ما عدا في عام  الواردات
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. ويمكن تفسير انخفاض ألاداء في البلدان املتقدمة من خالل حقيقة أن البلدان التي 1114فقط في عام شهرين ب 

 لديها مؤسسات وسياسات جيدة من املفترض أن تصل إلى مستويات أدنى من الاحتياطات.

 حتياطات بما يعادل أشهر من الوارداتإجمالي الا  1.26 الشكل 

 
 في امللحق إلاحصائي. 24املصدر:  الجدول أ.

بما من حيث الحفاظ على احتياطات  1110على مستوى كل بلد على حدة، حصلت ليبيا على املرتبة ألاولى في عام 

شهر(. باستثناء املالديف  28.1شهر( ولبنان ) 10.8، تليها اململكة العربية السعودية )تأشهر من الواردا 82.1 يعادل

أكثر  هاوارداتت، تحتفظ باحتياطات تعادل قيمة والسودان، جميع البلدان ألاعضاء باملنظمة التي تتوفر حولها بيانا

 في امللحق إلاحصائي(. 24)انظر الجدول أ. 1110من ثالثة أشهر في عام  

خالل احتياطي النقد ألاجنبي، والعكس بالعكس، يمول عادة من  ،تدهور ميزان الحساب الجاري ن ومن املعروف أ

ولكن أيضا، ال سيما في حالة العديد من البلدان النامية، من خالل تدفقات مالية خارجية مختلفة، وذلك أساسا 

على شكل ديون. للتحقق من هذه العالقة في حالة بلدان املنظمة خالل الفترة قيد النظر، يتم دراسة إجمالي الديون 

 ة و تدفقات صافي الاستثمار ألاجنبي املباشر في القسمين الفرعيين التاليين.الخارجي
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 إجمالي الاحتياطات يما يعادل أشهر من الواردات في البلدان ألاقل نموا 1.14 النافذة 

 8.1 ما يعادلب البلدان ألاقل نموا احتياطاتارتفعت 

شهرا في عام  0.2إلى ، 1110عام أشهر من الواردات في 

في و. يشير إلى أنه خالل الفترة قيد النظر، 1110

قد حافظت  البلدان ألاقل نموا باملنظمةفإن  املتوسط،

احتياطاتها أعلى من مستوى الحد ألادنى لثالثة  على

أشهر من قيمة وارداتها. خالل الفترة ذاتها، شهدت 

 ، حيثنموا ألاخرى توجها مختلطاالبلدان ألاقل 

شهرا من الواردات في  2.0ارتفعت احتياطاتها بما يعادل 

.  ظل متوسط 1110شهرا في عام  8.1إلى   1110

من الواردات في البلدان يما يعادل أشهر الاحتياطات 

ألاقل نموا، أعلى من ثالثة أشهر خالل الفترة قيد 

أشهر  0.1إلى   1110شهرا في   2.4النظر، وارتفعت من 

 .1114في عام 

 في امللحق إلاحصائي 24مصدر البيانات: الجدول أ.

 
 

 التمويل الخارجي وتدفقات رأس املال4.2 

 الدين الخارجي1.4.2 

، بلغ إجمالي 1110. ففي عام 1110 – 1110ارتفع إجمالي حجم الدين الخارجي لدى بلدان املنظمة خالل الفترة 

. حسب التصنيف ألاخير 1114في املائة عن عام  2.8بليون دوالر، بزيادة بلغت  012الدين الخارجي لبلدان املنظمة 

منها صنفت من بلدا  24كبلدان فقيرة مثقلة بالديون،  بلد من بلدان املنظمة 11الذي أجراه البنك الدولي، تصنف 

 بامللحق إلاحصائي(. 20 –بين البلدان ألاقل نموا )الجدول أ 

، شهد معدل الدين إلى الناتج املحلي إلاجمالي لدى بلدان املنظمة 11.1على الرغم من ذلك، وكما هو مبين في الشكل 

بلغ معدل متوسط الدين إلى حيث وحصتها من إجمالي ديون البلدان النامية توجها منخفضا في الفترة قيد النظر. 

، لكنه انخفض في 1110في املائة عام  20.2ألاعضاء باملنظمة نسبة  الناتج املحلي إلاجمالي لدى البلدان املدانة بالدول 

. وخالل هذه الفترة، سجل إجمالي حجم الديون الخارجية لبلدان 1114في املائة عام  14.0السنوات التالية ليصل إلى 

ئة في عام في املا 14.2انخفض من  ،حيثم الدين الخارجي للبلدان الناميةاملنظمة حصة منخفضة من إجمالي حج

، إلى أن حجم ديون بلدان في هذه الحصة(. ويشير الانخفاض 11.1)الشكل  1110في املائة في عام  10.0إلى  1110

 املنظمة قد زاد بأقل مما هو لدى البلدان النامية ألاخرى.
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 حجم الدين الخارجي إجمالي 1.27 الشكل  

اع حجم ديون دول ارتف

املنظمة هو أقل من غيرها 

 من البلدان النامية.

 

 
 في امللحق إلاحصائي. 20املصدر:  الجدول أ.

أعضاء باملنظمة في هذه الفترة. والبلدان ألاعضاء  ثمانية بلدان  فيارتفع معدل الدين إلى الناتج املحلي إلاجمالي فقط 

في  02.1في املائة إلى  12.2في املائة(، كازاخستان )من  281.4في املائة إلى  224.4التي ارتفعت ديونها كانت الصومال )

 28.1ملائة(، تركيا )من في ا 20.1في املائة إلى  10.2في املائة(، ألبانيا )من  12.1في املائة إلى  01.8املائة(، جيبوتي )من 

 01.0في املائة إلى  82.1في املائة(، طاجكستان )من  80.2في املائة إلى  20.2في املائة(، املالديف )من  81.0في املائة إلى 

 01بلدان بمعدل  2في املائة(. وعلى خالف ذلك، انخفض املعدل لدى  22.1في املائة إلى  21.8في املائة( وباكستان )من 

في  21.1في املائة إلى 218.2في املائة(، موريتانيا )من  12.0في املائة إلى  212.4نقطة مئوية، وهي سيراليون )من  211إلى 

، كان هناك بلدين فقط من بين البلدان 1110وباعتبار عام  في املائة(. 01.0في املائة إلى  210.2املائة(، غامبيا )من 

(، وغينيا بيساو 281.4٪، وهما الصومال )211الناتج املحلي إلاجمالي أعلى من ألاعضاء باملنظمة لديها معدل الدين إلى 

بليون دوالر، ما يعادل  102.8ألاوائل حسب املديونية هي تركيا ) ة(. وباألرقام املطلقة، كانت البلدان الخمس222.1)

في املائة من ناتجها املحلي  10.2يعادل  بليون دوالر، ما 201.0في املائة من ناتجها املحلي إلاجمالي(، وإندونيسيا ) 81.0

بليون  22.8في املائة من ناتجها املحلي إلاجمالي( ، وماليزيا ) 02.1بليون دوالر، ما يعادل  210.0إلاجمالي(، كازاخستان )

ي املائة من ف  22.1بليون دوالر، ما يعادل  02.1في املائة من ناتجها املحلي إلاجمالي( وباكستان ) 28.8دوالر، ما يعادل 

 (.14.1 ناتجها املحلي إلاجمالي( )الشكل

 1112البلدان ألاكثر مديونية بمنظمة التعاون إلاسالمي،  1.28 الشكل 

 
 في امللحق إلاحصائي. 20املصدر:  الجدول أ.

18

22

26

30

34

38

0

200

400

600

800

1000

2005 2006 2007 2008 2009

 بليون دوالر نسبة مئوية

 )%( الناتج املحلي إلاجمالي/ إجمالي الدين إجمالي ديون منظمة التعاون إلاسالمي

 منظمة التعاون إلاسالمي كنسبة من البلدان النامية

251.4 

157.5 

109.9 

66.4 

53.7 

33.3 

24.9 

23.8 

23.8 

21.7 

0 50 100 150 200 250 300

 تركيا

 إندونيسيا

 كزاخستان

 ماليزيا

 باكستان

 مصر

 لبنان

 بنغالديش

 املغرب

 تونس

 (بليون دوالر)إجمالي الدين 

133.0 

96.7 

71.7 

71.2 

67.0 

64.3 

61.9 

52.9 

52.0 

52.0 

050100150

 بيساو-غينيا

 كزاخستان

 جيبوتي

 لبنان

 موريتانيا

 غينيا

 غرقيزيا

 غامبيا

 ساحل العاج

 جزر القمر

 الناتج املحلي إلاجمالي / إجمالي الدين)%( 



الاقتصادي السنويالتقرير    2011

 

 67  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 إجمالي حجم الدين الخارجي في البلدان ألاقل نموا 1.15 النافذة 

عرفت حصة و . 1110بليون دوالر أمريكي في عام  222.1ارتفع إجمالي حجم الدين الخارجي للبلدان ألاقل نموا إلى 

الانخفاض خالل الفترة قيد النظر،  البلدان ألاقل نموا من إجمالي الدين الخارجي للبلدان النامية توجها مطردا نحو 

، مما يشير إلى أن ألاداء كان أفضل نسبيا من أداء 1110في املائة في عام  8.2إلى  1110في املائة في عام  2.2من 

 البلدان النامية في تجنب أو تقليل املديونية.

كما لوحظت توجهات مماثلة في البلدان 

 ألاقل نموا باملنظمة، حيث ارتفع إجمالي

بليون دوالر أمريكي  48.2الدين الخارجي إلى 

. عرفت حصة البلدان ألاقل 1110في عام 

نموا باملنظمة من إجمالي رصيد الدين 

الخارجي لبلدان املنظمة، توجها نحو 

، 1114-1110الانخفاض خالل الفترة 

مقارنة ب   1114في املائة في  0.1لتصل إلى 

ها ظلت .  إال أن1110في املائة في عام  22.2

مع ذلك، حيث عرفت حصتها من إجمالي 

حجم ديون البلدان ألاقل نموا في عام 

في  02.2زيادة ملحوظة لتصل إلى  1112

املائة، وعلى الرغم من تراجعها قليال إلى 

في املائة في السنة املوالية، إال أنها  01.2

أعلى من املعدالت التي تم تحقيقها في عام 

 اء البلدان ألاقل. هذا يدل على أن أد1110
 

 

نموا باملنظمة، كان أفضل نسبيا من البلدان ألاخرى باملنظمة، لكنه ضعيفا مع غيرها بالنسبة للبلدان ألاقل نموا في  

تجنب أو تقليل املديونية. سجلت بنغالديش والسودان، حتى آلان، أعلى حجم للديون الخارجية بين البلدان ألاقل 

بليون دوالر، على التوالي. مع تلك املبالغ، شكلت هاتين  12.4مريكي و بليون دوالر أ 14.1، 1110نموا باملنظمة في عام 

 .1110في املائة في عام   20.4في املائة من إجمالي حجم ديون البلدان ألاقل نموا باملنظمة، مقارنة ب  01.1الدولتين 

 في امللحق إلاحصائي 20مصدر البيانات: الجدول أ.

 مكونات الديون 

الدين الخارجي عامال مهما في تحليل الديون، ملا له من تأثير مباشر على عملية إعادة جدولة يشكل تكوين حجم 

( الديون طويلة ألاجل، 2الديون، والسداد وإلاغاثة. يتكون إجمالي حجم الدين الخارجي من ثالث فئات من الديون: )

( الديون القصيرة 1لخاصة الغير املضمونة، )التي تتألف من الديون العامة، الديون املضمونة من الحكومة والديون ا

 ( استخدام قروض من صندوق النقد الدولي.2ألاجل، )
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على الرغم من أن الديون  يختلف مكون إجمالي الدين الخارجي لبلدان املنظمة، قليال عن غيره من البلدان النامية.

املجموعتين، ظلت حصتها في بلدان املنظمة  تاالطويلة ألاجل تمثل الجزء ألاكبر من إجمالي الديون الخارجية في كل

، ارتفعت حصة الديون الطويلة ألاجل لبلدان املنظمة من إجمالي الدين بنسبة 10.1عالية نسبيا. كما يبين الشكل 

، في حين تراجعت النسبة في البلدان النامية ألاخرى من 1110في املائة عام  42.2إلى  1110في املائة في عام  42.0

. وظل استخدام الائتمان من صندوق النقد الدولي منخفضا جدا 1110في املائة عام  12.1إلى  1110في املائة في  11.0

في املائة بالنسبة لبلدان املنظمة،  28.2في كلتا املجموعتين، بينما حصة الديون القصيرة ألاجل من مجموع الدين كان 

 .1110ى في عام في املائة بالنسبة للبلدان النامية ألاخر  11.4و 

 حجم الدين الخارجي تكوين 1.29 الشكل  

ارتفعت حصة 

الديون الطويلة 

ألاجل من مجموع 

الديون في دول 

في   42.0املنظمة من 

 1110املائة في عام 

في املائة في  42.2إلى 

 .1110عام 

 

 
 امللحق إلاحصائي.في  11املصدر:  الجدول أ.

بلدا عضوا  12في املائة من إجمالي الدين الخارجي في  01، شكلت الديون طويلة ألاجل أكثر من للبلد الواحدبالنسبة 

في املائة بنيجيريا. شكل استخدام  00.1في املائة بالتشاد إلى   04.1من  1110باملنظمة، وهذه الحصة تغيرت في عام 

بلدا عضوا باملنظمة، إال أنها وصلت  24في املائة من مجموع الديون في  2الدولي أقل من الائتمان من صندوق النقد 

في املائة في باكستان. من ناحية أخرى، بلغت حصة الديون القصيرة ألاجل أقل  28.1في املائة في سيراليون و  22.0إلى 

في املائة في  20.1في املائة في إيران، و   88.1 في املائة في نيجيريا، 88.4عضوا، ووصلت إلى   11في املائة في  21من 

 في املائة في السودان. 22.0ماليزيا و 

 الاستثمارات ألاجنبية املباشرة2.4.2 

حاد في عام  انخفاضبعد يف في جميع أنحاء العالم، ، عرف الاستثمار ألاجنبي املباشر دالئل انتعاش طف1121في عام 

مجموع إجمالي تدفقات بلغ ووسط ضعف ألاداء الاقتصادي في العديد من بلدان العالم خالل ألازمة.  1110

 1121بليون دوالر أمريكي في عام  2188إلى في املائة،  8.0سنوي قدره  بارتفاعالاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي، 
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بليون دوالر أمريكي من الاستثمار ألاجنبي  2821في املائة من  22.0ل (. كانت البلدان املتقدمة الوجهة 21.1)الشكل 

كان سبب الانخفاض في حيث . 1121في املائة في عام  84.8، وانخفضت هذه الحصة إلى 1112املباشر في عام 

ن املتقدمة و ، انخفاض تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في البلدا1114الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي في عام 

، ومع ذلك، شهدت كل من البلدان النامية 1110تواصل ارتفاع التدفقات في البلدان النامية في هذا العام. في عام 

والبلدان املتقدمة انخفاضا في تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر على الرغم من أن البلدان املتقدمة شهدت انخفاضا 

زالت البلدان املتقدمة موطنا لنحو نصف تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي من ذلك بكثير. ومع ذلك، ال  كبر أ

 في املائة املتبقية متجهة إلى الدول النامية. 01 نسبة مع 1121في عام 

 تكوين حجم الدين الخارجي 1.16 النافذة 

جية للبلدان تحليل الديون الخار يبين 

ألاقل نموا باملقارنة مع جميع البلدان 

ألاقل نموا والبلدان ألاقل نموا الغير 

 0ألاعضاء باملنظمة، خالل فترة 

(، أن 1110-1110سنوات املاضية )

تكوين ديون البلدان ألاقل نموا 

باملنظمة كان شبيها إلى حد كبير 

حيث بالبلدان ألاقل نموا ألاخرى.  

طويلة ألاجل، انخفضت الديون ال

في املائة من إجمالي  48.0والتي تمثل 

الدين الخارجي للبلدان ألاقل نموا 

في  42.0، إلى 1110باملنظمة في عام 

.  ظلت 1110املائة بحلول عام 

نفسها تقريبا بالنسبة  الوضعية

 إلىللبلدان ألاقل نموا ألاخرى. بالنظر 
 

 

، تقريبا املدين، لوحظ أن جميع الديون الطويلة ألاجل للبلدان ألاقل نمواالديون الطويلة ألاجل من جانب مكونات 

بما في ذلك البلدان ألاقل نموا باملنظمة، هي عامة و مضمونة الدين من الحكومة، مع حصة ضئيلة من الديون الغير 

ي لجميع حصة القروض من صندوق النقد الدولي من إجمالي رصيد الدين الخارجتمثل و املضمونة الخاصة. 

إال أنها ارتفعت  1114-1110لجميع املجموعات خالل الفترة  تقد تراجع ا، وهذا يبدو انهحصة صغيرة املجموعات

طفيف في حصة الديون الطويلة ألاجل وقروض صندوق النقد الدولي النخفاض الا .  نتج عن 1110مرة أخرى في عام 

 الديون القصيرة ألاجل لجميع املجموعات.على حد سواء من إجمالي الدين، زيادة مماثلة في حصة 

 في امللحق إلاحصائي 11مصدر البيانات: الجدول أ.

منخفضة  1121-1112بالنسبة لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي، كانت تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر خالل الفترة 

 وصلتالتدفقات ألنها في زيادة مستمرة  عموما من حيث ألارقام املطلقة. ومع ذلك، كان هناك تحسن ملحوظ في هذه
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، وبالتوازي مع التوجهات العاملية، فإن تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر 1114بليون دوالر أمريكي في عام  212إلى 

في للمعدل ، مع نفس الانخفاض 1110بليون دوالر أمريكي في عام  222انخفضت إلى قد للبلدان ألاعضاء باملنظمة 

، ازداد حجم تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر بشكل طفيف فقط إلى 1121دان النامية ألاخرى. في عام حالة البل

في  1بليون دوالر. انخفضت حصة دول املنظمة من إجمالي الاستثمار ألاجنبي املباشر في البلدان النامية بنسبة  221

. من ناحية أخرى، 1112في املائة في عام  10.2سبة عرفت الحصة ن،و في املائة 11.0لتصل إلى  1121ام املائة في ع

في املائة في عام  22.2إلى  1114في املائة في عام  0.0ارتفعت حصتها من إجمالي الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي من 

(.  21.1كل ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في البلدان املتقدمة )الش1110

 في املائة. 21.2، ومع ذلك، انخفضت هذه الحصة إلى 1121في عام 

، تصدرت 1121ويالحظ أيضا أن تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في دول املنظمة تتركز في عدد قليل منها فقط. في 

 12.8وشكلت بمفردها  دوالر بليون  14.2اململكة العربية السعودية قائمة هذه البلدان بتدفقات استثمار أجنبي بلغت 

بليون(،  22.2في املائة من إجمالي تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في جميع بلدان املنظمة، تلتها إندونيسيا )

في املائة من  01.0بليون دوالر(. شكلت البلدان الخمسة هذه، نسبة  0.2بليون( و ماليزيا وتركيا ) 21كزاخستان )

الاستثمار ألاجنبي املباشر لبلدان املنظمة. جنبا إلى جنب مع مصر، نيجيريا، قطر، لبنان و إلامارات إجمالي تدفقات 

في املائة من إجمالي تدفقات الاستثمار ألاجنبي  12.2العربية املتحدة، شكلت هذه البلدان العشرة ألاوائل باملنظمة 

 (.22.1املباشر لجميع بلدان املنظمة )الشكل 

 صافي تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر 1.30 الشكل 

  

تبين الصورة أنَّ معظم بلدان املنظمة ال تزال غير قادرة على خلق بيئة اقتصادية داعمة، وتأمين الظروف املطلوبة 

، تحتاج بلدان املنظمة، عموما، التخاذ تدابير محددة لجذب مزيد من تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر. نظرا لذلك

لخلق بيئة تجذب املزيد من الاستثمارات ألاجنبية. ولتحقيق هذا الهدف، تبرز الحاجة إلى إلاصالحات لتحسين مناخ 

ية، ألاعمال وإدخال املحفزات الاستثمارية إلى املستثمرين املحليين وألاجانب. و يتطلب ذلك، بناء بنية تحتية كاف

والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءات إلانتاجية التي ال تزال تشكل تحديا لغالبية البلدان ألاعضاء 

 باملنظمة.
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 *1121من حيث تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر،  ألاوائلالبلدان العشرة  1.31 الشكل 

 
في امللحق إلاحصائي. )*( ألارقام بين قوسين تمثل النسبة املئوية لحصة البلد من إجمالي تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى  12صدر: الجدول أ.امل

 منظمة التعاون إلاسالمي.

 املباشر إلى البلدان ألاقل نمواصافي تدفقات الاستثمار ألاجنبي  1.17 النافذة 

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار ألاجنبي 

املباشر إلى البلدان ألاقل نموا بشكل 

. حيث 1121-1112ملحوظ في الفترة 

بليون دوالر أمريكي في عام  12.2وصلت إلى 

بليون دوالر أمريكي في  12مقارنة ب  1121

. انخفضت تدفقات الاستثمار 1110عام 

املباشر إلى البلدان ألاقل نموا ألاجنبي 

بليون  1.8باملنظمة، في هذه الفترة، من 

بليون دوالر، وتدهورت  2.0دوالر أمريكي إلى 

حصتها من إجمالي الاستثمار ألاجنبي املباشر 

إلى البلدان ألاقل نموا. بعد أن بلغت إلى 

  ،1112في املائة في عام  20.2أعلى نسبة 
 

قبل أن  1114في املائة في عام  10.8، و استعادت قليال إلى 1111في املائة في عام  10.2 انخفضت هذه الحصة إلى 

في  12في املائة إلى أكثر من  2. تم تسجيل أكبر انخفاض بنسبة 1110في املائة في عام  10.2تنخفض مرة أخرى إلى 

التدفقات في بلدان املنظمة خالل الفترة . انخفضت حصة البلدان ألاقل نموا باملنظمة من إجمالي 1121املائة في عام 

. ومع ذلك، 1110في عام  1110، ورجعت لقيمة عام 1114، ومع ذلك فإنها بدأت في الارتفاع في عام 1112-1111

في املائة. تتركز تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في البلدان ألاقل  0.2مع تراجع ب  1121انعكس هذا الوضع في عام 

بليون دوالر(  1.0بليون دوالر، والنيجر وبنغالدش لكل منها  2.2دول فقط )السودان  2ظمة بشكل كبير في نموا باملن

 .1121والتي تشكل نصف مجموع تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر لجميع البلدان ألاقل نموا باملنظمة في عام 

 في امللحق إلاحصائي 12مصدر البيانات: الجدول أ.
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 املساعدة إلانمائية الرسمية3.4.2 

تدفقات املساعدة إلانمائية الرسمية إلى العالم النامي، وبخاصة للبلدان ألاقل نموا، جزءا كبيرا من إجمالي تشكل 

، وصل 1110التدفقات املالية الصافية لهذه البلدان، وتلعب دورا رئيسيا في نموها الاقتصادي والتنمية. في عام 

بليون دوالر أمريكي، باملقارنة ب  40.1ئية الرسمية من جميع الجهات املانحة إلى البلدان النامية صافي املساعدة إلانما

. في هذه الفترة، شهد تدفق املساعدة إلانمائية الرسمية للبلدان ألاعضاء 1110بليون دوالر أمريكي في عام  42.4

ليون ب  02.2مقارنة مع  1110أمريكي في عام  بليون دوالر   88.1إلى  ة توجها نحو الانخفاض، حيث انخفضباملنظم

في الوقت نفسه، انخفضت حصة املنظمة من إجمالي تدفقات املساعدة إلانمائية  .1110دوالر أمريكي في عام 

(.  هذا 21.1) الشكل  1110في املائة في عام  81.0إلى  1110في املائة في عام   22.8الرسمية إلى البلدان النامية من 

 الدول ألاعضاء باملنظمة تلقت املساعدة إلانمائية الرسمية أقل مقارنة بالدول النامية ألاخرى.يعني أن 

 املساعدة إلانمائية الرسمية تدفقاتصافي  1.32 الشكل  

أظهر تدفق املساعدات 

لدول املنظمة توجها 

 منخفضا

 

 
 في امللحق إلاحصائي. 11أ.املصدر: الجدول 

، فقطبلدا عضوا  21ويالحظ أيضا، بأن تدفقات املساعدة إلانمائية الرسمية للبلدان ألاعضاء باملنظمة تتركز في 

.  من 1110في املائة من إجمالي تدفقات املساعدة إلانمائية الرسمية لبلدان املنظمة في عام  21على  تحيث حصل

 2.1ألاوائل املتلقية للمساعدة إلانمائية الرسمية، تصدرت أفغانستان املرتبة ألاولى مع  ةبين هذه البلدان العشر 

، (بليون دوالر 1.4) بليون دوالر أمريكي (، باكستان 1.4بليون دوالر(، العراق)  2.1بليون دوالر، ثم تليها فلسطين )
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خفضت تدفقات صافي املساعدة إلانمائية ، ان1110-1110بليون دوالر أمريكي( .خالل الفترة  1.8وساحل العاج )

 في امللحق(. 11بلدا عضوا باملنظمة )انظر أيضا الجدول أ. 21الرسمية ل 

 الناتج املحلي إلاجمالي معدلالرسمية إلى  إلانمائيةاملساعدة  1.33 الشكل  

تلقت البلدان 

ألاعضاء باملنظمة 

ساعدة إلانمائية امل

الرسمية أقل مقارنة 

 بالدول النامية ألاخرى 

 

 
 في امللحق إلاحصائي. 11املصدر: الجدول أ.

أن مدفوعات املساعدة إلانمائية الرسمية الصافية كنسبة مئوية من الناتج املحلي إلاجمالي، قد  22.1يظهر الشكل 

انخفضت لجميع املجموعات خالل السنوات ألاربع ألاولى من الفترة قيد النظر. ومع ذلك، فقد انعكس هذا التوجه 

ة بعض التحسن. بصفة عامة، تعتبر املساعدة إلانمائية و شهدت تدفقات املساعدة إلانمائية الرسمي 1110في عام 

في اقتصادات البلدان ألاقل نموا، بما في ذلك البلدان ألاقل نموا باملنظمة، أكثر مما في  هاماالرسمية جزءا 

البلدان انخفضت املساعدة إلانمائية الرسمية إلى الناتج املحلي إلاجمالي في و اقتصادات دول املنظمة والبلدان النامية. 

. وباملثل، فإن هذه النسبة 1110في املائة في عام  1.0من مستواها ألاعلى البالغ  1110في املائة في عام  1.0النامية إلى 

 في املائة. 1.1بنسبة  1110في املائة عن مستوى عام  2.1لبلدان املنظمة انخفضت إلى 

 الرسمية للفرد إلانمائيةاملساعدة  1.34 الشكل 

 
 في امللحق إلاحصائي. 11املصدر: الجدول أ.
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 املساعدة إلانمائية الرسمية إلى البلدان ألاقل نموا صافي تدفقات 1.18 النافذة 

بلغ صافي مدفوعات املساعدة إلانمائية الرسمية إلى 

البلدان ألاقل نموا من جميع الجهات املانحة، من 

بليون دوالر أمريكي  81.2حيث القيمة ألاساسية، إلى 

بليون دوالر أمريكي في عام  12.1مقارنة ب 1110في 

. وفي الوقت نفسه، شهدت حصة البلدان ألاقل 1110

نموا من إجمالي صافي تدفقات املساعدات إلانمائية 

نامية توجها متزايدا في الفترة الرسمية إلى البلدان ال

 1110في املائة بحلول عام  88.4نفسها ووصلت إلى 

، مشيرا إلى أن 1110في املائة في عام  10.0مقارنة ب 

البلدان ألاقل نموا تلقت الجزء ألاكبر من إجمالي 

 .1110تدفقات املساعدة إلانمائية الرسمية في عام 

ة الرسمية إلى ارتفع صافي مدفوعات املساعدة إلانمائي

ستمرار خالل الفترة البلدان ألاقل نموا باملنظمة با

بليون دوالر أمريكي في  12.0صل إلى ي، ل1110-1110

. 1110بليون دوالر أمريكي في عام  22.8مقابل  1110

وعالوة على ذلك، على الرغم من انخفاض طفيف في 

، ازدادت حصتها من إجمالي تدفقات 1114عام 

ائية الرسمية إلى البلدان ألاقل نموا املساعدة إلانم

في املائة إلى  02.1بشكل مطرد خالل هذه الفترة، من 

، مما يعني أنهم تلقوا 1110في املائة في عام  02.0

املساعدة إلانمائية الرسمية أكثر قليال مقارنة مع غيرها 

 من البلدان ألاقل نموا خالل هذه الفترة.

 

 

 

-1110إلانمائية الرسمية إلى الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان ألاقل نموا، انخفاضا كبيرا خالل الفترة شهدت املساعدة 

. 1110في املائة في عام  1.2، قبل أن تنتعش إلى 1114في املائة في عام  1.2إلى  1110في املائة في عام  4.2؛ من 1114

عدة إلانمائية الرسمية إلى الناتج املحلي إلاجمالي قد انخفضت أما بالنسبة للبلدان ألاقل نموا باملنظمة، فإن املسا

في املائة في عام  1.2في املائة قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى  1.8في املائة إلى  1.1بنسبة طفيفة خالل هذه الفترة؛ من 

وى بالنسبة . هذه ألاشكال تظهر بوضوح أن تدفقات املساعدة إلانمائية الرسمية ال تزال ذات أهمية قص1110

 للبلدان ألاقل نموا، بما في ذلك البلدان ألاقل نموا باملنظمة، مع ألاخذ بعين الاعتبار حجم اقتصاداتها.

مدفوعات املساعدة إلانمائية الرسمية إلى البلدان ألاقل نموا، بما في ذلك البلدان ألاقل نموا ارتفاع النظر في 

دوالر أمريكي  84دوالر أمريكي إلى  28املساعدة إلانمائية الرسمية للفرد للبلدان ألاقل نموا من  ارتفعتباملنظمة، حيث 

 دوالرا 02دوالر أمريكي  إلى  20في حين أنه بالنسبة للبلدان ألاقل نموا باملنظمة ازدادت من 
 في امللحق إلاحصائي 11مصدر البيانات: الجدول أ.
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في املائة من الناتج  01.1، مثلت تدفقات املساعدة إلانمائية الرسمية 1110عام  على مستوى كل بلد على حدة، في

في املائة في  11.1في املائة في سيراليون،    18.2في املائة في الصومال،  21.0املحلي إلاجمالي في أفغانستان ثم بنسبة 

املساعدة إلانمائية الرسمية أقل من  بيساو. من ناحية أخرى، شكلت تدفقات-في املائة في غينيا 21.2موزامبيق و 

 بامللحق إلاحصائي(. 11بلدا عضوا )الجدول أ. 22واحد في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي في  

تماشيا مع توجهات صافي تدفقات املساعدة إلانمائية الرسمية، انخفض نصيب الفرد من املساعدة إلانمائية 

. أما 1110دوالرا في عام  21إلى  1110دوالرا في عام  24عضاء باملنظمة من الرسمية انخفاضا مطردا في البلدان ألا 

إلى  1110دوالرا في عام  81بالنسبة لجميع البلدان النامية، انخفضت املساعدة إلانمائية الرسمية للفرد الواحد من 

ديا في نصيب الفرد من . وفي الوقت نفسه، شهدت البلدان النامية ألاخرى توجها تزاي 1110دوالرا في عام  82

(. 28.1)الشكل  1110دوالر أمريكي في  0مقارنة ب  1110دوالرا في  22املساعدة إلانمائية الرسمية، التي وصلت إلى 

 1110على مستوى كل بلد على حدة، كانت املساعدة إلانمائية الرسمية للفرد في البلدان ألاعضاء باملنظمة في عام 

دوالر أمريكي  122دوالر،  110دوالر،  212دوالر،  111وغيانا، أفغانستان وجيبوتي، ب  أعلى في فلسطين، وسورينام،

 دوالر، على التوالي. 111و 

 السكان والتشغيل5.2 

 السكان1.5.2 

بليون عام  2.00إلى  1111في املائة( منذ عام  11مليون ) 212ارتفع إجمالي سكان دول منظمة التعاون إلاسالمي من 

، اللوحة على اليسار(. رافق الارتفاع في إجمالي عدد السكان زيادة في سكان املناطق الحضرية، 20.1)الشكل  1121

في  20زال بنسبة يسكان املناطق الريفية ال لفترة، في حين أن النمو في عدد في املائة في نفس ا 81بنسبة  ارتفع حيث

بلدان املنظمة، فقد ارتفعت حصة املجموعة في  املائة. كنتيجة طبيعية للتوسع السريع نسبيا لعدد السكان في

 ، على التوالي1121في املائة في عام  11.4و  12.4مجموع سكان البلدان النامية والعالم على حد سواء، حيث بلغت 

 في امللحق إلاحصائي(. 21، اللوحة اليمنى( )انظر أيضا الجدول أ.20.1)الشكل 

 السكان 1.35 الشكل 

  

 في امللحق إلاحصائي. 21املصدر: الجدول أ.

%42 %43 %43 %44 
%45 %45 

%46 %46 %47 %47 %47 

%58 %57 %57 %56 %55 %55 
%54 

%54 %53 %53 %53 

 املجال الحضري (يمين) 

 املجال القروي(يمين) 
( املجموع(يمين   

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(2
00

0=
10

0)
شر

مؤ
 

ن  و
ملي

 

 املجال القروي املجال الحضري 

22.8% 

62.2% 

15.0% 

 البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 البلدان املتقدمة



الاقتصادي السنويالتقرير    2011

 

 76  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 العاملة القوى  في شاركةامل معدل2.5.2 

، والذين يعملون أو يبحثون 28و  20القوى العاملة نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين في شاركة امليقيس معدل 

سنة في البلدان ألاعضاء  28-20، بلغ متوسط نسبة املشاركة بين فئة 22.1الشكل بنشاط عن عمل. كما هو مبين في 

في املائة من متوسط البلدان  20.2في املائة من املتوسط العالمي،  28.4في املائة مقارنة ب  21.8باملنظمة نسبة 

حالة معدل مشاركة القوى  في املائة من متوسط البلدان املرتفعة الدخل. في 22.1املنخفضة واملتوسطة الدخل و  

في املائة  14.0، سجلت البلدان ألاعضاء باملنظمة 28و  20العاملة بالنسبة للسكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 

في املائة في  20.0في املائة في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط و  10.0في املائة في العالم،  11.1مقارنة ب 

ة الدخل. على الرغم من أن البلدان ألاعضاء باملنظمة سجلت أداء يضاهي املستوى العالمي، من حيث البلدان املرتفع

ظل  ،بالنسبة ملعدل مشاركة إلاناث في القوى العاملة أدائهاإال أن شاركة الذكور في القوى العاملة، املجموع و معدل م

مشاركة إلاناث في القوى العاملة الالئي تتراوح  منخفضا بشكل ملحوظ. في البلدان ألاعضاء باملنظمة، سجل معدل

في املائة  02.1في املائة من املتوسط العالمي، و   02.0في املائة، وهو أدنى بكثير من  82.2نسبة  28و  20أعمارهن بين 

 في املائة من متوسط  البلدان املرتفعة الدخل. 01.0من متوسط  البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل و 

 1112معدالت مشاركة القوى العاملة،  1.36 الشكل  

سجلت بلدان 

املنظمة أداء مماثال 

من حيث املجموع و 

معدالت من حيث 

مشاركة الذكور في 

 القوى العاملة.

 

 
 املصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية على الانترنت.

مستوى كل بلد على حدة، سجلت املوزمبيق أعلى معدل مشاركة للقوى العاملة من مجموع السكان الذين  على

( وقطر 48.2(، غينيا )48.1في املائة(، بوركينا فاسو ) 48.0في املائة(، تليها أوغندا ) 40.0) 28و  20تتراوح أعمارهم بين 

ارات العربية املتحدة والغابون، فإن أداء جميع البلدان ألاعضاء (. ومن الجدير بالذكر أنه، وباستثناء قطر وإلام42.4)

 (.21.1)الشكل  ألاوائل تنتمي إلى مجموعة البلدان ألاقل نموا 21ال 
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 العشرة ألاوائل باملنظمة من حيث معدل مشاركة القوى العاملة البلدان 1.37 الشكل  

سجلت املوزمبيق 

أعلى معدل 

شاركة القوى مل

العاملة لعام 

1114. 

 

 
 املصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية على الانترنت

 البطالة3.5.2 

ملنظمة العمل الدولية، فإن معدل إجمالي البطالة العالمي قد ارتفع من  1122وفقا لتقرير توجهات التوظيف العالمي 

، 1121، وبالرغم من النمو الاقتصادي املتواضع في عام 1110في املائة في عام  2.2إلى  1111في عام في املائة  0.2

(. 22.2)الشكل  1111في املائة في عام  0.2في املائة، وهو معدل ال يزال أعلى بكثير من معدل  2.1والذي يقدر بنحو 

 1111في املائة في عام  8.2سنة فما فوق( من  18ت ارتفع معدل بطالة البالغين )نسبة مئوية من القوى العاملة ذا

مليون عامل  221. أشار التقرير إلى أن ما يقدر ب 1121واملقدرة بنفس املستوى في عام  1110في املائة في عام  8.4إلى 

 ي فيدوالر أمريك 2.10)واحد من أصل خمسة عمال في العالم( كانوا يعيشون مع عائالتهم في مستوى الفقر املدقع ب 

مليون من العمال الفقراء أكثر مما كان يتوقع في غياب ألازمة  81هذا، حوالي  . وشمل1110اليوم على مستوى عام 

أنحاء العالم من العمالة بليون عامل في جميع  2.02، يقدر نحو 1110في عام  الاقتصادية العاملية. عالوة على ذلك

 دل العمالة الضعيفة. في املائة من مع 01.2، املوافق ملعدل الضعيفة

على الرغم من أن ألازمة نشأت في البلدان املتقدمة، فإن آلاثار السلبية لألزمة املالية تسربت إلى البلدان النامية، بما 

أسواق العمل فيها. ومع ذلك، تباينت معدالت البطالة على نطاق واسع  تاملنظمة، وتدهور بعضاء ألا  البلدان في ذلك

في املائة في غير بلدان الاتحاد  21في املائة في شرق آسيا إلى أكثر من  8.8بين  تفاوتتوالبلدان و في مختلف املناطق 

في  2.0في املائة في الكويت و  2.2، ومن طة الدول املستقلة وشمال أفريقياألاوروبي الوسطى وجنوب شرقي أوروبا وراب

 (.1122املائة في البوسنة والهرسك )منظمة العمل الدولية، في  11في املائة في السودان و  22املائة في ماليزيا إلى 

على مدى العقد املاض ي، سجلت دول منظمة التعاون إلاسالمي أعلى متوسط ملعدالت البطالة للبالغين في البلدان 

سجلتها  لتي، كانت هذه املعدالت مماثلة لتلك ا1111ألازمة املالية العاملية ألاخيرة عام بداية  حتى النامية ألاخرى. 
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في  2انخفض معدل متوسط البطالة بين البالغين في دول املنظمة من و (. 24.1، )الشكل مجموعة البلدان املتقدمة

. ومع ذلك، ووفقا لحسابات موظفي مركز أنقرة، 1114في املائة في عام  0إلى أقل من  1112-1112املائة  خالل الفترة 

بنسبة  ، مع انخفاض طفيف1110ة في عام في املائ 0دان املنظمة بأكثر من قدر متوسط معدل البطالة للبالغين في بل

 ا. حتى آلان، على الرغم من أن هذا املعدل كان مساوي1114، وهو تقريبا نفس مستوى عام 1121٪ في عام  8.4

ل متوسط البطالة ٪(. في املقابل، واصل معد 2.0زال أعلى من متوسط البلدان النامية )ال إال أنه للمتوسط العالمي، 

على الرغم من الانتعاش الجزئي في تلك  1121٪ في عام  4للبالغين في البلدان املتقدمة الارتفاع ويقدر بنحو أعلى من 

 السنة.

 سنة( 12)٪ من القوى العاملة ما فوق  البالغينمعدل البطالة في صفوف  1.38 الشكل  

نسبة البطالة في 

دول املنظمة أعلى 

 من البلدان النامية

 

 
. )*( توقعات موظفي مركز أنقرة لدول املنظمة 1121املصدر: صندوق النقد الدولي، مؤشرات التنمية العاملية أكتوبر 

 وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي عن مجموعات أخرى.

 88(. من أصل البلدان ال 20.1على مستوى كل بلد على حدة، تباينت معدالت البطالة بين دول املنظمة )الشكل 

بلدا معدالت بطالة  20ألاعضاء باملنظمة، التي تتوفر حولها البيانات لسنوات مختلفة خالل العقد املاض ي، سجلت 

أقل من املعدل  دولة باملنظمة 22 لمعدالت البطالة . وكانت 1121٪ في عام  8.4أقل من متوسط املنظمة املتوقع 

٪ من إجمالي  2. يشكل العاطلون عن العمل على سبيل املثال، أقل من (1121٪ في عام  2.0)املتوقع للبلدان النامية 

القوى العاملة في أوزبكستان وبنين. ومع ذلك، خالل العقد املاض ي، سجلت العديد من دول املنظمة معدالت بطالة 

عالية جدا، وال سيما أثناء وبعد ألازمة. هذا واضح في بعض بلدان املنظمة الرئيسية مثل تركيا واندونيسيا وإيران 

في املائة.  22في املائة إلى  1ومصر، حيث ال تزال البطالة مصدر قلق بالغ، مع متوسط معدالت بطالة تتراوح ما بين 

، سجلت السودان وتونس وألاردن وألبانيا واململكة 1121البيانات لعام مرة أخرى، من بين البلدان، التي تتوفر حولها 

 في املائة، وهو ما يمثل خطورة املشكلة. 28إلى  21العربية السعودية والجزائر معدالت بطالة تتراوح بين 

3

4

5

6

7

8

9

2006 2007 2008 2009f 2010f

 نسبة مئوية
 العالم البلدان النامية البلدان املتقدمة منظمة التعاون إلاسالمي*



الاقتصادي السنويالتقرير    2011

 

 79  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 البلدان ألاعضاء باملنظمة *)٪القوى العاملة ( في  البطالةمعدل  1.39 الشكل 

 
، البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية عبر إلانترنت. )*( أحدث البيانات 1121املصدر: صندوق النقد الدولي، مؤشرات التنمية العاملية أكتوبر 

 املتاحة

 81.1أقل واعدة. على الرغم من محدودية توافر البيانات، يبين الشكل  هي بدول املنظمة الشبابألارقام حول بطالة ا

٪.  21كثر من أللت معدالت البطالة بين شبابها إلى أن في بعض بلدان املنظمة )تونس ومصر وفلسطين وألبانيا( وص

ركيا وسوريا ٪ في عدد كبير من الدول مثل املغرب وت 20أكثر من  الشباباملاض ي، بلغ معدل بطالة خالل العقد 

 وإيران والبحرين ولبنان والجزائر واندونيسيا.

 سنة ( 12-25)٪ من القوى العاملة ما بين  املنظمةبدول  الشبابمعدل بطالة  1.40 الشكل 

 
 املصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية عبر إلانترنت.
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في املئة  10في العالم بمتوسط يزيد على  الشبابلخصوص، تعاني الدول العربية من أعلى معدالت بطالة على وجه ا

٪ فقط مقارنة مع املتوسط  20٪. معدل متوسط مشاركة القوى العاملة هو  21.2مقارنة مع املتوسط العالمي البالغ 

من أجل  فقط مليون فرص عمل 81-20بية خلق ٪. ألسباب ديموغرافية، يجب على املنطقة العر  01العالمي البالغ 

الحفاظ على معدالت متوسط البطالة االحالية. ومع ذلك، من أجل خفض متوسط معدل البطالة في املنطقة إلى 

مليون  40املتوسط العالمي، والاقتراب من معدل املتوسط العالمي ملشاركة القوى العاملة، يجب إنشاء أكثر من 

 فرصة عمل خالل السنوات العشر القادمة.

بصرف النظر عن مدى تأثر اقتصادات دول املنظمة من جراء ألازمة، فمن الواضح أن البطالة هي الكل في الكل، 

واحدة من املشاكل الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي ال تزال تواجه العديد من دول املنظمة والتي تستوجب 

 الل تعزيز مشاركتها في سوق العمل.حلوال عاجلة. ومن الواضح أيضا أنه ينبغي إعطاء أهمية كبيرة للشباب من خ
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البنية التحتية للمواصالت : تأثيرها على  3

 التجارة

أثر انكماش الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية للسلع على حد سواء، على قطاع النقل بشكل كبير. خالل فترة ألازمة،

خدمات النقل الراجع إلى النمو  تزايد الطلب على بسببيظل انتعاش الشحن خاضعا لتطورات الاقتصاد الواسع 

نمو ل مي لها طريقتها الخاصة. لكن اقتصادات منظمة التعاون إلاسال العالمي والحاجة للتجارة الدوليةالاقتصادي 

 فييقدم نظرة مدققة  القسمفي هذا الصدد، فإن هذا  تحسين البنية التحتية للنقل الغير الكافي.كستدام، سريع وم

بلدان  ءأداو  لتحتية للنقل والتجارة في دول منظمة التعاون إلاسالمي. كما أنه يقدم تقييما لقدرةالعالقة بين البنية ا

 من حيث شبكات النقل.املنظمة 

يمكن ربط هذه السمة حيث تنشيط الاقتصاد هو أبعد من املتوقع. لالدور الذي يمكن أن تلعبه شبكة نقل املنظمة 

السلع ألاولية. الثاني، املعوقات  يموردمن غالبية البلدان ألاعضاء هم لى، الخاصة على ألاقل بثالث مالحظات: ألاو 

الرئيسية أمام تعزيز التعاون سواء  املعوقاتظلت فترة طويلة من الطبيعية، نظرا للخصائص الجغرافية املتنوعة التي 

من خالل تحسين التنقل الداخلي/ الخارجي للناس والسلع إلنشاء شبكات التجارة. الثالث، مع ألاخذ بعين الاعتبار 

حاسمة تصورات املنظمة ملنطقة تجارية حرة والسوق املشتركة، فإن نظام النقل ألاكثر تكامال سوف يكون دعامة 

 لتلك التصورات.

 ةختلفامل وسائلالقدرة بلدان منظمة التعاون إلاسالمي في 1.3 

 لنقلل

لنقل عن بعض التحديات املهمة التي تنتظرهم في ل ةختلفل املوسائالتكشف النظرة ااملقارنة لقدرة دول املنظمة في 

 املنظمة. البينية لدول إطار التعاون في مجال التجارة 

 النقل البري 1.1.3 

الطريق، على أساس الفرد الواحد، طريقة لقياس مدى حصول كل شخص في أي بلد أو يمكن اعتبار طول شبكة 

منطقة معينة على الطرق. طول شبكة الطرق للفرد ضمن مجموعة الدول ألاعضاء باملنظمة هو متواضع باملقارنة مع 

دث البيانات املتاحة لعام املتقدمة فضال عن املتوسط العالمي. وفقا ألح غيرها من البلدان النامية ألاخرى والبلدان

كم،  1.01شخص يعيشون في البلدان ألاعضاء باملنظمة ب  2111، تم احتساب متوسط طول الطريق لكل 1122

، اللوحة على اليسار(. يبلغ متوسط كثافة 2.2كم )الشكل  0.81والذي هو ضعيف مقارنة باملتوسط العالمي البالغ 
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شخص مقيم تصل  2111خرى. في الاقتصادات املتقدمة، ومع ذلك، لكل كم في الاقتصادات النامية ألا  2.20الطرق 

 كلم. 20.01شبكة الطرق إلى 

شبكة الطرق  كثافة 3.1 الشكل 

 

 

 ألاحدث *  2005 2000 1995 1990 شخص 2111طول الطريق لكل 

 2.52 2.52 2.35 2.52 2.53 بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 3.19 3.54 3.02 2.64 2.74 البلدان النامية ألاخرى 

 15.52 14.57 15.18 15.03 15.19 البلدان املتقدمة

 5.42 5.20 4.67 4.53 4.69 العالم

 ألاحدث * 2005 2000 1995 1990 كم مربع من مساحة ألاراض ي 2111طول الطريق لكل 

 126 125 95 92 83 بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 268 227 170 148 178 البلدان النامية ألاخرى 

 479 893 594 432 418 البلدان املتقدمة

 315 274 233 202 222 العالم

 أو الحقا 1110* .أنقرة مركز موظفي وحسابات الدولي املصدر: البنك

كم مربع من  2111كم في  212ل عندما يستند التوحيد القياس ي على مساحة ألارض، فإن متوسط شبكة الطرق 

وأقل  كم( 124الاقتصادات النامية ألاخرى )ملنظمة هو تقريبا نصف الطريق في مساحة ألاراض ي داخل مجموعة دول ا

رغم  ، اللوحة اليمنى(.2.2كم )الشكل  220املتوسط العالمي يمثل كم(.  810في الاقتصادات املتقدمة ) همن ثلث

اسة ملزيد من تطوير شبكات الطرق في البلدان ألاعضاء املحاجة ال، فإن النتائج تشير إلى النهوجالقياس بمختلف 

 باملنظمة.

 النقل بالسكك الحديدية2.1.3 

لنقل أدخل مرونة لالنقل بالحاويات  لكنترتبط تقليديا الصناعات الثقيلة بأنظمة النقل بالسكك الحديدية، 

شخص  2111متوسط طول السكك الحديدية لصالح   .البري و البحري  بالسكك الحديدية من خالل ربطه مع النقل

125.5983333 

267.5247246 

478.9291571 

315.2881547 

 العالم البلدان املتقدمة البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

2.52 3.19 

15.52 

5.42 

 

 شخص 1000لكل ( كم)لطريق مسافة ا

126 

268 

479 

315 

   كم مربع 1000لكل( كم)مسافة الطريق 
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أي أكثر من الضعف )الشكل  -متر  211مترا داخل مجموعة دول املنظمة، في حين أن املعدل العالمي هو   70هي فقط 

ية لخط املنظمة هو عدم تجدد البنية التحت، اللوحة اليسرى(. السبب الرئيس ي في ألارقام الضعيفة في بلدان 1.2

متر  211تقف الاقتصادات النامية ألاخرى أيضا وراء العالم مع و   .عدد السكان السكك الحديدية إلى جانب تزايد

متر طول خط شبكة  081شخص، وهو أقل بكثير من متوسط  2111طول السكك الحديدية في املتوسط لكل 

 .من سكان البلدان املتقدمة 2111السكك الحديدية لكل 

 كثافة شبكة السكك الحديدية 3.2 الشكل 

 
 

 ألاحدث * 2005 2000 1995 1990 شخص 2111طول شبكة السكك الحديدية لكل 

 0.07 0.08 0.07 0.07 0.09 بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 0.12 0.12 0.11 0.13 0.14 البلدان النامية ألاخرى 

 0.54 0.52 0.45 0.45 0.50 املتقدمةالبلدان 

 0.17 0.18 0.16 0.19 0.19 العالم

 ألاحدث * 2005 2000 1995 1990 كم مربع من مساحة ألاراض ي 2111طول شبكة الطرق لكل 

 3.27 3.13 3.04 2.88 3.08 بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 7.69 7.88 7.11 7.09 7.25 البلدان النامية ألاخرى 

 17.38 21.53 19.08 28.41 17.16 البلدان املتقدمة

 9.21 9.35 8.10 8.71 8.30 العالم

 أو الحقا 1110* .أنقرة مركز موظفي وحسابات الدولي املصدر: البنك

كم مربع من مساحة   1000كلم من السكك الحديدية في 2.11أخرى، فإن متوسط  حيث تغطية ألاراض ي، مرةمن 

، 1.2)الشكل  كم 1.20أرض بلدان املنظمة ال يزال أقل من مجموعة الاقتصادات النامية ألاخرى، التي معدالتها 

لوحظ أن هذا التحسن كان في أرقام إجمالي السكك الحديدية لدول املنظمة كمجموعة، وهو  اللوحة اليمنى(.

 خرى والعالم.ضعيف نسبيا باملقارنة مع البلدان النامية ألا 

125.5983333 

267.5247246 

478.9291571 

315.2881547 

 العالم البلدان املتقدمة البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

0.07 
0.12 

0.54 

0.17 

 شخص 1000لكل ( كم)لطريق مسافة ا

3.27 

7.69 

17.38 

9.21 

  كم مربع 1000 لكل( كم)مسافة الطريق 
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 الجوي  النقل3.1.3 

 ذات السلع لشحن حيوي  وضع في هو الجوي  النقلفإن  القارات، عبر املكلف السفر السريع والغير لإلستفادة من

 النقل أصبح لقد. للتلف القابلة الزراعية املنتجات مثل بسرعة، السوق في  جداو تت أن تحتاج التيو  العالية القيمة

 .العالم أنحاء جميع في واجتماعية اقتصادية أساسية وسيلة الجوي 

 يزال الوهو  شخص، 2111 لكل أساس على تقاس إلاسالمي، التعاون  منظمة دول  في جوا املسافرين عدد متوسط

 التي والدولية املحلية الركاب كثافة فقد بلغت ،1122 لعام املتاحة البيانات ألحدث وفقا. املطلوب املستوى  دون 

 يبلغ(. اليسار على لوحةال ،2.2 الشكل) شخص 2111 لكل 224إلى  املنظمة بلدان في املسجلة الطائرات تحملها

 تشهد تقريبا نفس رقم دول  أخرى، ناحية من ألاخرى، النامية البلدان. راكبا 282 ألاخيرة آلاونة في العالمي املعدل

 ألاخرى  النامية البلدان في الركاب فةازدادت كثا ذلك، على عالوة. راكب 214 كثافة متوسط مع كمجموعة املنظمة

 ذاتها. الفترة خالل باملنظمة ألاعضاء البلدان في النمو وتيرة متوسط متجاوزة ،2001 عام منذ أضعاف ثالثة

 كثافة الشبكة الجوية 3.3 الشكل 

 

 ألاحدث * 2005 2000 1995 1990 شخص 2111املسافرون لكل 

 118 108 86 86 72 بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 128 98 68 60 42 البلدان النامية ألاخرى 

 1558 1527 1405 1107 963 البلدان املتقدمة

 346 323 285 236 210 العالم

 ألاحدث * 2005 2000 1995 1990 شخص 2111املغادرون لكل 

 1.21 1.15 0.97 1.03 0.94 بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 1.49 1.24 1.03 0.97 0.72 البلدان النامية ألاخرى 

 18.35 18.93 18.15 14.84 13.32 البلدان املتقدمة

 4.02 3.97 3.75 3.26 2.98 العالم

 أو الحقا 1110* .أنقرة مركز موظفي وحسابات الدولي املصدر: البنك

125.5983333 

267.5247246 

478.9291571 

315.2881547 

 العالم البلدان املتقدمة البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

118 128 

1,558 

346 

 

 شخص 1000املسافرون لكل 

1.21 1.49 

18.35 

4.02 

 

شخص 1000ن لكل و املغادر   
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 مع باملقارنة املغادرة الطائرات من ضعيف عدد إلى املنظمة دول  في الجوي  للسفر املنخفضة انعكست الوتيرة

املغادرين  كثافة سجلت شركات الطيرانأن  املتاحة، البيانات أحدث إلى استنادا تبين الحسابات،. العالمي املتوسط

 لنفس مغادرة 8.11 هو العالمي املعدل أن حين شخص، في 2111 لكل 2.12 فقطب املنظمة بدول  والدوليين املحليين

 (.اليمين على اللوحة ،2.2 الشكل) ألاشخاص من العدد

 مرافق البنية وجود إلى عدم املنظمة بلدان في لوحظت التي الجوية الحركة مستويات انخفاض يعزى  أن ويمكن

 .والحجم العدد حيث من منخفضة هي جد معبدة والتيوطرق  مناسبة كمحطات التحتية،

 النقل البحري 4.1.3 

كم من إجمالي الساحل، فإن دول منظمة التعاون إلاسالمي تمتلك إمكانات كبيرة للتجارة البحرية.  211.111من  بأكثر 

في مجموعة البلدان  --شخص  2111باألطنان لكل  --ومع ذلك، فإن املستوى الجاري لقدرة ألاسطول التجاري 

 2111مكانات. وتقاس قدرة ألاسطول إلاجمالية لكل ألاعضاء باملنظمة أبعد ما تكون عن الاستفادة الكاملة لهذه إلا 

(. وحسنت البلدان النامية ألاخرى 8.2طنا )الشكل  200طنا باملقارنة مع املتوسط العالمي البالغ  02شخص بفقط 

 شخص. 2111طنا لكل  210، ليصل إلى 2001كمجموعة،بشكل كبير قدرة أسطولها منذ عام 

 شخص( 2111لكل  انطنأكثافة الشبكة البحرية ) 3.4 الشكل 

 
 

 ألاسطول التجاري  سعة

 ألاحدث * 2005 2000 1995 1990 شخص 2111لكل أطنان 

 53 37 42 43 46 بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 175 126 111 103 93 البلدان النامية ألاخرى 

 497 382 359 346 316 البلدان املتقدمة

 199 152 143 137 130 العالم

 أو الحقا 1110املصدر: البنك الدولي وحسابات موظفي مركز أنقرة.* 

53 

175 

497 

199 

 العالم البلدان املتقدمة البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي
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وفقا لهذا،  إلى وضع  مستوى الاندماج للبالد في شبكات خط الشحن العالمي. 6املالحيةيهدف مؤشر رابط الخطوط 

ألاول بالقدرة املالحية للبالد. الغالبية العظمى من دول ي ترتبط في املقام ، والذ7وضع املؤشر بخمسة عناصر تم

(. ماليزيا، إلامارات العربية 0.2وحدات املؤشر )الشكل  11و  1املنظمة لديها رابط خطوط مالحية ضعيف يتراوح بين 

 شر.املتحدة، اململكة العربية السعودية، املغرب، عمان ومصر هي دول املنظمة التي تتوفر على أعلى قيم للمؤ 

هذه البلدان أيضا تتفوق على البلدان النامية ألاخرى باستثناء الصين. ما يقرب من نصف البلدان املتقدمة، من 

 مؤشر الوحدات. 01ناحية أخرى، تبرز قدراتها املالحية بمؤشر قيم أعلى من  

 (1121) حيةمؤشر رابط الخطوط املال  3.5 الشكل  

أداء الخطوط 

املالحية في الغالبية 

العظمى من دول 

املنظمة هي 

 ضعيفة

 

 
 املصدر: قاعدة بيانات إدارة الشؤون الاقتصلدية والاجتماعية لألمم املتحدة على الانترنت

لتحتية للنقل في بلدان تشير أرقام تطوير النقل املتواضع في وسائل النقل املختلفة املعروضة أعاله، إلى أن البنية ا

، ومنظومة النقل ككل توفر رابطا ضعيفا، والذي هو أحد املقومات ألاساسية للتعاون وتعزيز ةغير كافي ياملنظمة ه

 التجارة بين الدول ألاعضاء.

 للنقل ةختلفاملسائل الو دول منظمة التعاون إلاسالمي في  أداء2.3 

التعاون فيما  إلى صعوبة باملنظمة، ألاعضاء البلدان املواصالت فيما بينضعف  و للنقل التحتية البنية أدى ضعف

 الدولية مثل املطارات باملنظمة، ألاعضاء البلدان في ازدحاما املطارات أكثر حتى. التجارة مجال بين الدول ألاعضاء في

 جاكرتا مطار يستضيف املثال، سبيل على. دول املنظمةلبعض  إال مباشرة ليس لديها رحالت ،9ملبور  وكوالا 8جاكرتا

                                                                                 
6
 (.211)الصين=  1118لعام  للمؤشر ذات أعلى قيمة على البالد املؤشر يستند  

 
7
  شركات حاويات الشحن.عدد من الخدمات وعدد من السفينة،  و  حجم. كحد أقص ى على التحمل، القادرةالحاويات عدد السفن، و مجموع  هذه هي 

8
 .1121الدولي مجلس املطارات وفقا لبيانات  حركة نقل الركاب من قبل املطارات ازدحاما 22أكثر من بين   

9
 .2009الدولي مجلس املطارات وفقا لبيانات  حركة نقل البضائع من قبل املطارات ازدحاما 14أكثر من بين    

0 20 40 60 80 100 120 140

 رابط الخطوط املالحيةقيمة مؤشر 
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 الصين

144 

 ماليزيا

88 

العربية  إلامارات

 املتحدة

63 

 هونغ كونغ

114 
 سنغاافورة

104 
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 أعضاء أربعة بلدان إلى شحن رحالت الدولي كوالاملبور  ينظم مطار وباملثل،. 10دول  2املباشرة إلى فقط  الركاب رحالت

الجوي  هذا الخط. الخدمة في  فقط واحد دولي مطار لديه بلد عضو باملنظمة تقريبا 11 حوالي حاليا،. 11فقط

 بين ألاشخاص نقل وتكاليف وأوقات الشحن ناتج وارتفاع املزدحمة، املطارات في حتىظ لوح الكافي، الغير املباشر

 .املنظمة البينية لدول التجاري  التعاون  جهود تفعيل على القدرة تظهر عدم ،املنظمة دول 

 من ناحية أخرى، على الرغم من أن مجموعة دول املنظمة تضم أساسا البلدان املجاورة لبعضها البعض، ويقوض

تجارة مهمة. العديد من البلدان ألاعضاء  ضعيف بينها،احتماالت بناء روابطخط السكك الحديدية الرابط ال

آلاخرين يواجهون مشكلة عدم توافق بين  باملنظمة ليس لديهم روابط سكك حديدية للدول املجاورة والعديد من

السكك الحديدية. وهكذا، وبصرف النظر عن عرض السكك الحديدية، التي تؤدي إلى زيادة في مدة وتكلفة السلع ب

خط السكك فإن آلاثار السلبية لتطوير النقل الضعيف على حجم التبادل التجاري في جميع أنحاء املنظمة، 

 البينية لدول شكل تحديا إضافيا لخلق تعاون قوي يدان ألاعضاء املجاورة، الحديدية الضعيف الرابط بين البل

 املنظمة في مجال التجارة.

 (1112إلاسالمي من السكك الحديدية والنقل الجوي ) التعاون حصة بلدان منظمة  3.6 الشكل 

 
 العاملية التنمية املصدر: البنك الدولي، بيانات مؤشرات

 وشكلت. 1110 عام في املنقولة متواضعاوالبضائع  للركاب الرئيسيين الوضعين في املنظمة دول  أداء كان الواقع، في

 شبكات عبر ي تم نقلهمذال وألاشخاص السلع جماليإ من فقط املائة في 8و  0 باملنظمة ألاعضاء البلدان مجموعة

حققت  ،كمجموعة ألاعضاء البلدان وكانت(. 2.2 الشكل) التوالي على ،1110 عام خالل العالم في الحديدية السكك

                                                                                 
10

 .واليمنتركيا وبروناي و  والكويت وقطر والامارات العربية املتحدة ماليزيا والسعودية هذه هي  
11

 .أوزبكستانوتركيا و  واندونيسيا تشمل أذربيجان  

OIC Countries 
4% 

Other Developing 
Countries 

62% 

Developed 
Countries 

34% 
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5% 

70% 

25% 

 كم-املسافرون عبرالسكك الحديدية، مسافرون

9% 
25% 

66% 

 كم-املسافرون عبرالخطوط الجوية، مسافرون

4% 

62% 

34% 

 كم-السلع املنقولة عبر السكك الحديدية، مليون طن

10% 
13% 

77% 

 كم-، مليون طنالجوالشحن املنقول عبر 
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 على واملسافرين الجوي  الشحن إجمالي من املائة في 0 و 21بحصة  الجوي  النقل مجال في قليال أفضل أرقاما

 .التوالي على نفسه، العام خالل الطائرات

 عدم إلى تترجم باملنظمة ألاعضاء البلدان مجموعة في لوحظت التي قدرة النقل الضعيفة متوسط أرقام بوضوح،

 أداء اللوجستية الخدمات أداء يقيس مؤشر. للتجارة الفقري  العمود هي والتي اللوجستية، الخدمات مجال في الكفاءة

 صلة لها 12منها أربعة مناطق، ست في البلد لهذا النوعي التقييم ويوفر ،اللوجستية إلامدادات سلسلة طول  على بلد

 باملنظمة ألاعضاء البلدان من املائة في 20 ،1110 عام من اعتبارا املؤشر، لهذا وفقا. النقل تطوير بمستوى  مباشرة

 ،(اليسار على اللوحة ،1.2 الشكل) املؤشر وحدات 1.81أقل من  اللوجستية الخدمات أداء حول  أرقام ضعيفة لديها

( 2.22)املتحدة  العربية ماراتإلا . القيمة هذه دون  كانت ألاخرى  النامية البلدان من فقط املائة في 12 أن حين في

 التوالي على اللوجستية، الخدمات أداء مؤشر قيم وأدنى ألعلى باملنظمة ألاعضاء لدانالب هما( 2.28) والصومال

 2.82أكبر من  املؤشر قيم املتقدمة البلدان من املائة في 18 سجلت املقابل، في(. اليمين على اللوحة ،1.2 الشكل)

  مؤشر. وحدات

 مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 3.7 الشكل 

  
 على أساس تصنيف البنك الدوليالقيم  العاملية، التنمية مؤشرات بياناتاملصدر: البنك الدولي، 

 الترابط بين النقل و التجارة 3.3

من وجهة نظر التنمية الاقتصادية، يمكن أن ينعكس نظام النقل الفعال إيجابا على وتيرة النمو وتطوير ألانشطة 

( من خالل تمكين أشكال جديدة للتجارة فيما 2((: )1114التجارية من خالل عن ما ال يقل عن أربع طرق )ويسبرود )

من خالل توسيع  (2؛ ) ( عن طريق خفض التكلفة و تعزيز الثقة لحركة التجارة القائمة1بين الصناعات واملواقع؛ )

                                                                                 
12

 والتوقيت املناسب. اللوجستيةالشحنات الدولية، والكفاءة البنية التحتية، و  هذه هي  

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
 قيمة املؤشر

 البلدان املتقدمة البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 

إلامارات العربية 

 املتحدة

3.63 

 الصومال

1.34 

 أملانيا

4.11 

 مالطا

2.82 

 أرتيريا

1.70 

 قطر

2.95 

35% 
23% 

35% 
46% 

21% 26% 

26% 

10% 
4% 

74% 

بلدان منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 البلدان املتقدمة البلدان النامية ألاخرى 

 

 *مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، نسبة البلدان حسب قيمة املؤشر

 

0<LPI<2.48 2.48<LPI<2.78 2.78<LPI<3.43 3.43<LPI<5
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زيادة إلانتاجية من خالل  (8توزيع فعال للسلع والخدمات، )إلنتاج و ل وتمكين اقتصاديات كبيرة الحجمحجم ألاسواق 

 .العرض وأسواق املشتري الحصول على تنوع أكثر وعمالة متخصصة، 

في ضوء هذا الطرح، تم تسليط الضوء على تأثير النقل على التجارة في هذا القسم، من خالل دراسة العالقة بين 

تغطي . التجاري لكل فرد على املستوى القطري  وألاداء 2.8القسم  القدرة في مؤشرات النقل الرئيسية املوضحة في

خالل الفترة  للفرد، متوسط حجم التجارة تم احتسابحيث  ،1111الفترة التي تبتدأ من عام  ،بيانات قدرة النقل

يدل على العالقة القوية بين النمو في حجم التجارة  4.2بالنسبة للنقل البري، الشكل  بالنسبة لكل بلد 1111-1110

العالقة بين املؤشرين هي خطية تقريبا، مما يعني أن ارتفاع شبكة الطريق  .لكل فرد، وتطوير البنية التحتية للطرق 

 بالنسبة للفرد مرتبط بالزيادة في حجم التجارة على مقياس ثابت.

 وكثافة شبكة الطرق  التجارةحجم  3.8 الشكل  

الترابط وثيق ما بين 

حجم التجارة والبنية 

 التحتية للطرق 

 

 
 العاملية، حسابات موظفي مركز أنقرة التنمية املصدر: البنك الدولي، بيانات مؤشرات

،أن بلدان منظمة االتعاون إلاسالمي، بكثافة منخفضة لشبكة الطرق، لديها 4.2ومن الواضح أيضا من الشكل 

إمكانات كبيرة لزيادة حجم التجارة من خالل تحسين البنية التحتية لشبكات الطرق. تتكثف البلدان ألاعضاء 

لغير ألاعضاء باملنظمة ومجوعة البلدان تتجمع الدول النامية اباملنظمة في منطقة ذات حجم وكثافة منخفضة. 

، في ألاجزاء الوسطى والعليا للشكل، واضح أيضا، مشيرا إلى أن هذه البلدان حققت أعلى حجم للتجارة في املتقدمة

نقص الاستثمار في البنية التحتية للطرق، يؤخر قدرة البلدان أن  يبدومقابل ارتفاع مستويات تنميتها لشبكة الطرق. 

 لزيادة تجارتها، مما يجعلها وراء البلدان النامية ألاخرى والبلدان املتقدمة.ألاعضاء 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

-6 -4 -2 0 2 4 6

مي
يت ر

غا
لو

 ال
لم

س
بال

رد 
لف

ر ل
وال

لد
ي ل

ار
لج

ر ا
سع

ال
 

 شخص بالسلم اللوغاريتمي 1000كم لكل 

 البلدان املتقدمة البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي



الاقتصادي السنويالتقرير    2011

 

 90  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 وكثافة شبكة السكك الحديدية التجارةحجم  3.9 الشكل  

يعزز تطوير البنية 

التحتية للسكك 

الحديدية من حجم 

 التجارة

 

 
 العاملية، حسابات موظفي مركز أنقرة التنمية الدولي، بيانات مؤشراتاملصدر: البنك 

 هامة عالقة وجود يكشف 0.2 الشكل الصدد، هذا في. الحديدية السكك لشبكة مماثلة نتيجة أيضا، املالحظ من

 إلاسالمي التعاون  منظمة دول  فإن أخرى، مرة. التجارة لحجم و نمو الفرد لنمو الفرد الحديدية السكك بين متبادلة

 العالقة و منطقة،لل بالنسبة املنخفضة للفرد للتجارة حجم السكك الحديدية املنخفض في رئيس ي بشكل تظهر

 قدرة بين القوية العالقة. الشكل في فرعية مجموعة وشملت بلد كل في محفوظة املؤشرات بين إلايجابية الخطية

 للسكك التحتية البنى مع باملنظمة ألاعضاء للدول  الحافز توفر التجاري  وألاداء الحديدية عبر السكك النقل

 الساحلية الغير أوغندا في املثال، سبيل على. بهم الخاصة الحديدية السكك شبكات لتمديد الضعيفة الحديدية

 رابط فيما بين الى تفتقر و في الخدمة، الحديدية السكك لشبكة كلم 2122 مجموع من جزء كم 211 ما يقارب فقط

 ويرجع أخرى  خطوط وأغلقت. البحر تطل على منها 2 و وتنزانيا، ورواندا  والكونغو السودان مثل املجاورة البلدان

 في والاستيراد التصدير حركة من املائة في 21 من أقل تحمل الحديدية السكك. الضعف التقني إلى أساسا ذلك

 أخرى، ناحية من زامبيا،. (1121إيتازي،) أيام 21 هو حوالي املجاورة كينيا في مومباسا ميناء إلى مدة العبور . أوغندا

 في الحديدية السكك شبكة من كيلومتر 1111 وحوالي املنطقة داخل ساحلي وغير املنظمة غير العضو آخر بلد هو

 يثير مما ال. وأنغوال تنزانيا، ماالوي، زيمبابوي  املجاورة، الكونغو الى مباشرة وغير مباشرة روابط مع الخدمة،

 أكثر من أوغندا. مرات أربع املاضية العشر السنوات مدى على ارتفع متوسط حجم تجارتها للفرد الدهشة،
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 وكثافة شبكة النقل الجوي  التجارةحجم  3.10 الشكل  

تطوير النقل 

الجوي مرتبط 

ارتباطا قويا بنمو 

 التجارة.

 

 
 العاملية، حسابات موظفي مركز أنقرة التنمية مؤشراتاملصدر: البنك الدولي، بيانات 

و  النقل تنمية بين الرابطفإن  إلاسالمي، التعاون  منظمة بلدان في الجوي  النقل اختالف قدرات من الرغم على

 العليا اليمنى الزاوية في املتقدمة الاقتصاداتتتجمع (. 21.2 الشكل) بكثير ذلك من أكثر هو واضح مستويات التجارة

كما يبدو، . الجوي  النقل قطاع في للتنمية للفرد ترتبط بأعلى مستوى  التجارة حجمل حيث أن أعلى نسبة ،للشكل

 للدول  يتاحمما س الجوي، النقل قدراتمن حيث  واسع نطاق على تتشكل إلاسالمي التعاون  منظمة دول فإن 

 .بشكل أفضل التجارية ألانشطة تنفيد ،بكة نقل جوي متطور ، من خالل شألاعضاء
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 شخص بالسلم اللوغاريتمي 1000ن لكل و املغادر 

 البلدان املتقدمة البلدان النامية ألاخرى  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي
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في بلدان منظمة  السياحة الدولية 2

 التعاون إلاسالمي

على مدى العقود القليلة املاضية، أظهر النشاط السياحي الدولي نموا مهما ومستمرا في كل من الايرادات وعدد 

والاجتماعي والثقافي والبيئي في كل بقعة من بقاع ألارض. يولد السياح، وترك بصمات واسعة في املجال الاقتصادي 

النشاط السياحي الدولي امتيازات اقتصادية كبيرة من حيث البلد املستضيف للسياح وبلدانهم ألاصلية على حد 

ن أن الجزء سواء. كما يتميز نشاط السياحة الدولية بالتوزيع الجغرافي املستمر واملتنوع لوجهات السياح. على الرغم م

ألاكبر من النشاط السياحي الدولي يتركز في املناطق املتقدمة من أوروبا وألامريكتين، إال أنه قد لوحظ انتشار كبير 

لسوق السياحة املستقبلة الجديدة في املناطق النامية في آسيا واملحيط الهادئ والشرق ألاوسط وأفريقيا. أصبحت 

فرص العمل في لالاقتصادية الرئيسية، ومصدرا هاما لعائدات النقد ألاجنبي و السياحة الدولية واحدة من ألانشطة 

العديد من بلدان هذه املناطق. أعطت تنمية السياحة، بالتالي، اهتماما كبيرا الستراتيجيات التنمية الوطنية للعديد 

ت مؤخرا بشأن التنمية من البلدان النامية ووضعتها على جدول أعمال العديد من املؤتمرات الدولية التي عقد

 املستدامة.

باعتبار غناها وتنوعها الطبيعي، الجغرافي وألاصول التاريخية والتراث الثقافي، فإن بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، 

إمكانية كبيرة لتطوير قطاع سياحي دولي مستدام. ومع ذلك، بالنظر إلى الحصة املتواضعة ملنطقة  كمجموعة، لديها

لسوق السياحية العاملية وتركز النشاط السياحي في بلدان  قليلة للمنظمة، يبدو أنه ال يزال جزء كبير املنظمة من ا

من إلامكانات واملقومات السياحية ملنطقة املنظمة غير مستغل. في الواقع، تعتبرالسياحة قطاعا مهما جدا، والتي 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العديد من  يمكن إذا ما خطط لهاوأديرت بشكل صحيح، أن تلعب دورا هاما في

دول املنظمة. هذا صحيح ليس فقط بسبب مواردها السياحية املوجودة، ولكن أيضا ألن مواطنيها يسافرون بأعداد 

كبيرة في جميع أنحاء العالم للعمل، قضاء وقت الفراغ وأغراض أخرى. ولهذا السبب تم اعتبار السياحة في عام 

من املجاالت العشرة ذات ألاولوية للتعاون في خطة عمل املنظمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واحدا  2008

بين الدول ألاعضاء. في هذا السياق، تجدر إلاشارة إلى أن أنشطة التعاون السياحي، قد شملت مؤخرا جدول أعمال 

 .1121-1111ترة املنظمة حيث عقدت سبعة مؤتمرات إسالمية لوزراء السياحة خالل الف

هذا القسم يقيم ألاداء والدور الاقتصادي لقطاع السياحة الدولية في البلدان ألاعضاء يقيم ونظرا لهذا الوضع، 

املؤشرين التقليديين  تناول ، فإنه سيوبدلكباملنظمة في فترة الخمس سنوات ألاخيرة والتي تتوفر حولها البيانات. 

)أي عدد السياح الوافدين الدوليين وعائدات السياحة الدولية(. كما يبرز املستعملين لقياس السياحة الدولية 

، ويسلط الضوء على التحديات 1111-1112لدول ألاعضاء خالل فترة الخمس سنوات البينية لالتوجه في السياحة 

 ي.التي تواجه السياحة والتنمية املستدامة لقطاع السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون إلاسالم
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 السياح الدوليين الوافدين وعائدات السياحة1.4 

، بلغ عدد الوافدين من السياح الدوليين في دول املنظمة، والذي يتوفر حوله البيانات، إلى 2.8كما هو مبين في الشكل 

ع في املائة من حصة إجمالي عدد السياح الدوليين الوافدين من جمي 22.8، املوافق ل 1118مليون في عام  211.1

بليون دوالر أمريكي كعائدات السياحة الدولية في بلدان املنظمة، املقابلة ل  12.0أنحاء العالم. هؤالء السياح ولدوا 

، بلغ عدد السياح الوافدين الدوليين في 1110الوافدين في العالم. في عام  السياح في املائة من حصة مجموع 22.2

في املائة  22.1في املائة مقارنة بالعام املاض ي، و  1.8ثل زيادة بنسبة مليون، وهو ما يم 210.1منطقة املنظمة إلى 

بليون دوالر أمريكي لنفس السنة،  10.0الحصة من السوق السياحية العاملية. بلغت عائدات السياحة الدولية الى 

عائدات السياح في املائة من حصة مجموع  22.4و  1118في املائة مقارنة بعام  22.1وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

، وال سيما اقتصادات املناطق السياحية الرئيسية 1118الوافدين في العالم. انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 

كاألمريكتين وأوروبا، إلى جانب تعزيز الاقتصادات آلاسيوية، قد ساهمت بقوة في تحقيق نتائج جيدة للسياحة بمنطقة 

ركا فيما بين البلدان كلها تقريبا باملنطقة، ولكنه كان قويا أكثر في دول املنظمة . كان النمو مشت 1110املنظمة في عام 

في الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا وكذلك في تركيا وماليزيا. ومع ذلك، تأثرت سلبا بعض البلدان مثل اندونيسيا 

 واملالديف وبنغالدش بسبب الكوارث الطبيعية مثل تسونامي في املحيط الهندي.

حيث بلغ إلى  1110مقارنة بعام  1112د السياح الوافدين الدوليين في منطقة املنظمة،انخفاضا طفيفا عام شهد عد

في املائة. وبالتالي، انخفضت حصة منطقة املنظمة من السوق  1.2مليون، وهو ما يمثل انكماشا بنسبة  210.8

ى، على الرغم من أن عائدات السياحة الدولية (. من ناحية أخر 2.8في املائة )الشكل  21.0السياحية العاملية إلى 

في املائة عن مستوى  4.4، وهو ما يمثل ارتفاعا ب 1112بليون دوالر أمريكي عام  42.0بمنطقة املنظمة وصلت إلى 

في املائة. عقب  22.1، إال أن حصة منطقة املنظمة من عائدات السياحة العاملية قد انخفضت قليال إلى 1110عام 

، ارتفع عدد السياح الوافدين والعائدات على 1112الطفيف في عدد السياح الوافدين الدوليين في عام الانخفاض 

مليون، وهو ما يمثل زيادة  210.4. بلغ عدد السياح الوافدين 1111حد سواء بمنطقة املنظمة بمعدالت قوية في عام 

من السوق السياحية العاملية. وبلغت عائدات  في املائة 28في املائة مقارنة بالعام السابق، وحصة  28.0بنسبة 

في املائة عن عام  11.0بليون دوالر أمريكي في السنة نفسها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  210.0السياحة الدولية الى 

 (.2.8في املائة من عائدات السياحة في العالم )الشكل  21.2وحصة  1112
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 التعاون إلاسالمي بمنظمة الدوليةالسياحة  2.1 الشكل 

 عدد السياح الوافدين وعائدات السياحة

 

 املئوية التغير السنوي في النسبة

 
 .، قاعدة بيانات إحصاءات السياحة على الانترنتاملتحدةاملصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لألمم 

ارتفع عدد السياح الوافدين الدوليين وعائدات السياحة على حد سواء بمنطقة املنظمة بشكل  ،1114في عام 

في املائة مقارنة بالعام  1.1مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  220.0ملحوظ، حيث بلغ عدد السياح لرقم قياس ي 

عائدات السياحة الدولية الى مستوى في املائة من السوق السياحية العاملية. وباملثل، بلغت  28.1السابق، وحصة 

وحصة  1111في املائة مقارنة بعام  28.2بليون دوالر أمريكي في السنة نفسها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة  212.2قياس ي 

في املائة من حصة مجموع عائدات السياحة في العالم. في املقابل، انخفض بشكل كبير عدد السياح الوافدين  21.0

. في حين أن عدد السياح الوافدين الدوليين 1110دات السياحة على حد سواء بمنطقة املنظمة في عام الدوليين وعائ

، انخفضت عائدات السياحة 1114في املائة مقارنة بعام  8.2مليون، وهو ما يمثل انكماشا بنسبة  210.1انخفض إلى 

(. حتى آلان، على الرغم من هذا 2.8ي املائة )الشكل ف 0.0بليون دوالر، وهو ما يمثل انكماشا بنسبة  210.0الدولية الى 

عائدات  التراجع، ظل نصيب منطقة املنظمة من السوق السياحية العاملية، سواء من حيث عدد السياح الوافدين أو

في املائة من  21.0في املائة من السياح الوافدين الدوليين و  28.1، أي 1114السياحة، في املستوى نفسه لعام 

على قطاع السياحة  1110-1114ات السياحة العاملية. هذا يرجع أساسا إلى آلاثار السلبية لألزمة املالية العاملية عائد

 الدولية في جميع أنحاء العالم.
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في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي )الدوالر ألامريكي عام  لكل سائح وافدعائدات السياحة الدولية  2.2 الشكل 

1112) 

 
 املتحدة، قاعدة بيانات إحصاءات السياحة على الانترنت. لألمماملصدر: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 

الوافدين  في حين، من حيث ألارقام املطلقة، فإن توجهات عائدات السياحة الدولية عموما، مماثلة لعدد السياح

الدوليين، أما حصص البلدان بشكل فردي من مجموع عائادات السياحة الدولية باملنظمة، فضال عن متوسط 

تختلف  وافدينسياح البالنسبة للالعائدات  أن إلى ذلك ويرجع. الش يء بعض مختلفة العائدات لتلك النمو معدالت

حية من حيث مدة إلاقامة، غرض الزيارة، البعد الجغرافي، التسوق، الخ. على في كل بلد حسب خصائصه السيا

عام  وافدينسياح البالنسبة لل، بلغ متوسط عائدات السياحة باملنظمة 1.8سبيل املثال، كما هو مبين في الشكل 

الر( تليها بروناي دو  2442في العام نفسه، سجلت أعلى عائدات حسب وصول السياح في لبنان ) دوالر. 480الى  1110

دوالر(، مصر  2102دوالر(، باكستان ) 2112دوالر(، إندونيسيا ) 2148دوالر(، ألبانيا ) 2282دوالر(، اليمن ) 2224)

 424دوالر(، سلطنة عمان ) 020دوالر(، ألاردن ) 011دوالر(، املالديف ) 002دوالر(، املغرب ) 022دوالر(، تركيا ) 041)

 الر(.دو  482دوالر( و سورية )

على مستوى كل بلد على حدة، لوحظ أن النشاط السياحي الدولي، من حيث عدد السياح الوافدين وعائدات 

، لم يكن هناك إال 1110على سبيل املثال، في عام  .السياحة على حد سواء، ال يزال يتركز في عدد قليل من البلدان

واملغرب وتونس واندونيسيا وسوريا والكويت وألاردن بلدان باملنظمة: تركيا وماليزيا ومصر والسعودية  21سوى 

لدول ألاعضاء باملنظمة )الشكل البينية لكبلدان العشرة ألاوائل باملنظمة من حيث وجهات السياحية الدولية 

في  42.2مليون من السياح الوافدين الدوليين، وهو ما يمثل حصة  214.0(.استضافت هذه البلدان العشر معا 2.8

وباملثل، تتركز أيضا عائدات السياحة الدولية ببلدان املنظمة في  .1110إجمالي سوق السياحة باملنظمة عام  املائة من

0 300 600 900 1200 1500 1800
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. في ترتيب تنازلي، 2.8عدد قليل منها، معظمهم من الوجهات السياحية الرئيسية باملنظمة كما هو مبين في الشكل 

دول باملنظمة من  21ية وسوريا وتونس وألاردن هم أكبر تركيا وماليزيا ومصر واملغرب ولبنان واندونيسيا والسعود

بليون دوالر أمريكي من عائدات السياحة  08.2هذه املجموعة لدول املنظمة حصلت على  .حيث عائدات السياحة

في املائة من إجمالي عائدات السياحة باملنظمة لتلك السنة. في هذا  42.2، وهو ما يمثل حصة 1110الدولية في عام 

، صنفت ايضا اثنين من الوجهات السياحية باملنظمة، وهما تركيا 1114ياق، تجدر إلاشارة إلى أنه في عام الس

وعالوة على ذلك،  ألاوائل من حيث وجهات السياحة. ةر وماليزيا، كسابع وتاسع على التوالي من بين البلدان العش

. وفقا للتقديرات 1114لعام  لسياحة العامليةعائدات في ا 21أفضل ضمن  0نجحت تركيا في أن تكون في املرتبة 

 .1110ألاخيرة ملنظمة السياحة العاملية، حافظت تركيا وماليزيا على نفس الترتيب في عام 

 1112السياحة الدولية لعام  عائدات و السياحية  البلدان العشرة ألاوائل من حيث الوجهات 2.3 الشكل 

 باملاليين وافدون سياح الال

 

 دوالرأمريكي ببليون العائدات 

 

 املصدر: شعبة إلاحصاءات باألمم املتحدة، قاعدة بيانات إحصاءات السياحة على الانترنت.

 الدور الاقتصادي للسياحة الدولية2.4 

السياحة الدولية في اقتصادات بلدان منظمة التعاون في هذا القسم، محاولة لتقييم الدور الاقتصادي لقطاع 

إلاسالمي. يتم هذا من خالل حساب ميزان السياحة الدولية، أي بخصم نفقات السياحة الدولية من عائدات 

. يتم تقييم 1110-1118و التي تتوفر حولها البيانات في فترة الست السنوات من   السياحة الدولية، لكل بلد على حدة

ة الصافية لقطاع السياحة الدولية في اقتصادات بلدان املنظمة عن طريق وضع ميزان السياحة الدولية املساهم

كنسبة مئوية من الناتج املحلي إلاجمالي لكل بلد. كما يتم تقييم القطاع كمصدر للعائدات من النقد ألاجنبي، عن 

 الي صادراتها السلعية في الفترة نفسها.السياحة الدولية في كل بلد، كنسبة مئوية، بإجم عائداتطريق وضع 

بالبليون دوالر أمريكي فى عام  من حيث ميزان السياحة الدوليةيعرض البلدان العشرة ألاوائل باملنظمة  8.8الشكل 

. من الواضح أن غالبية هذه البلدان هي من أهم الوجهات السياحية باملنظمة الدولي والعائدات، كما هو مبين 1110

 عائدات. ومن املالحظ أيضا أن ميزان السياحة الدولية لبعض بلدان املنظمة يمثل نسبة عالية من 2.8في الشكل 
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في املائة( و املالديف  40.1في املائة( وغامبيا ) 42السياحة الدولية. هذا صحيح بالنسبة لبعض البلدان مثل تونس )

في املائة( وألاردن  24.2في املائة( والبحرين ) 10ملائة( ومصر )في ا 14.0في املائة( واملغرب ) 42.1في املائة( وتركيا ) 48)

بليون دوالر أمريكي في  28.1في املائة(. بلغ مجموع ميزان السياحة الدولية باملنظمة إلى  04.1في املائة( وماليزيا ) 20.2)

 في املائة من إجمالي عائدات السياحة الدولية باملنظمة. 22.8، وهو ما يمثل 1110عام 

 (1112من حيث ميزان السياحة الدولية )بليون دوالر أمريكي لعام  ألاوائل العشرةالبلدان  2.4 الشكل 

 
 املتحدة، قاعدة بيانات إحصاءات السياحة على الانترنت باألممشعبة إلاحصاءات  :املصدر

دي لقطاع السياحة الدولية في اقتصادات بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، من مع ذلك، عند دراسة الدور الاقتصا

، تعكس وضعا 0.8الناتج املحلي إلاجمالي الصافي لكل بلد، والصورة، كما هو مبين في الشكل حيث مساهمته في 

ال ير متعلق مختلفا على نطاق واسع. الدور الاقتصادي لقطاع السياحة الدولية في اقتصادات بلدان املنظمة غ

حتى عام  1118في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي خالل عام  82.2قتصاد. بمتوسط قدره الاتدفق ال بو بالحجم 

يبين أيضا، أن النشاط السياحي  0.8، السياحة الدولية هي النشاط الاقتصادي الرئيس ي في املالديف. الشكل 1110

ة يالسياح هاهاما نسبيا مقارنة مع حجم الاقتصاد في البلدان العشر باملنظمة والتي ميزان حسابات الدولي يلعب دورا

في املائة من ناتجها املحلي إلاجمالي. هذه املجموعة تضم عددا  21إلى  2الدولية، في املتوسط، تصل إلى ما يقرب من 

ن )على سبيل املثال، لبنان، ألاردن، املغرب، تونس، كبيرا من الوجهة السياحية الرئيسية باملنظمة وعائدات البلدا

مصر، سوريا، ماليزيا، تركيا والبحرين(. في املقابل، النشاط السياحي الدولي لم يكن له دور يذكر، أو حتى سلبي في 

ان بلدا، في املتوسط، عجزا في ميز  10اقتصادات العديد من دول املنظمة والتي تتوفر حولها البيانات، حيث سجلت 

. خالل نفس الفترة، بلغت نسبة املساهمة الصافية للنشاط 1110حتى عام  1118السياحة الدولية خالل عام 

 في املائة من إجمالي الناتج املحلي ببلدان املنظمة. 1.0السياحي الدولي، في املتوسط، 

 عائداتبي عن طريق وضع ومع ذلك، عندما يتم تقييم قطاع السياحة الدولية كمصدر للعائدات من النقد ألاجن 

إلى أن النشاط السياحي  0.8السياحة الدولية لكل بلد، كنسبة مئوية، لصادراتها السلعية إلاجمالية، يشير الشكل 
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-1118الدولي يلعب دورا أكثر أهمية في اقتصادات بلدان املنظمة كمصدر للعائدات من النقد ألاجنبي. خالل الفترة 

، أكثر من تلك الناتجة عن مرة تقريبا، في املتوسط 2.4ب  عائدات النقد ألاجنبي ، ولدت السياحة الدولية1110

 مرات بغامبيا، 2.1مرة في لبنان، و نحو  1.2الصادرات في املالديف، أي ما يقرب من 

 اقتصاد بلدان منظمة التعاون إلاسالمي فيدور السياحة الدولية  2.5 الشكل 

الصادرات ميزان السياحة الدولية كنسبة مئوية من 

 (1110-1118)متوسط  ةإلاجمالي السلعية

عائدات السياحة الدولية كنسبة مئوية من الناتج املحلي 

 (1110-1118)متوسط  إلاجمالي

  

 بيانات إحصاءات السياحة على الانترنت. قاعدةشعبة إلاحصاءات باألمم املتحدة،  :املصدر

في املائة من إجمالي  11، أكثر من مرات في ألبانيا. في نفس الفترة، بلغت عائدات السياحة الدولية، في املتوسط 2.0و 

ائة في امل 21في املائة في املغرب وألاردن ، وأكثر من  01في املائة في مصر، ما يقرب من  22.1صادرات مالي وجزر القمر، 

 21إلى ما يقرب من  20في بنين وأوغندا وجمهورية غيقيزيا. وعالوة على ذلك، بلغت نسبة عائدات السياحة الدولية ل 

(. حتى 0.8في املائة من قيمة الصادرات في السنغال و تونس وتركيا وسوريا وسيراليون والنيجر وبوركينافاسو )الشكل 

 من املائة في 4.2 البالغ املنظمةعائدات السياحة الدولية أقل من متوسط  دولة باملنظمة، ال تزال تمثل 10آلان في 

 لعية.الس صادراتها إجمالي
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 منظمة التعاون إلاسالمي البينية لدول السياحة 3.4 

لدول ألاعضاء، من حيث عدد السياح ل البينية، وصلت السياحة 1112، في عام 2.8كما هو مبين في الشكل 

 81في املائة من مجموع عدد السياح الوافدين الدوليين في  21.1وافد، وهو ما يمثل سائح مليون  22.2الوافدين، 

املنظمة بنسبة  البينية لدول ، ارتفع عدد السياح الوافدين 1118دولة باملنظمة التي تتوفر حولها البيانات. في عام 

في املائة من حصة إجمالي  24.0الذي يمثل وافد، و سائح مليون  20.4في املائة مقارنة بالعام السابق حيث بلغ  24.2

املنظمة بشكل  البينية لدول ، انخفض عدد السياح الوافدين 1110عدد السياح الوافدين الدوليين باملنظمة. في عام 

في املائة من مجموع السياح الوافدين  20.0مليون، وهو ما يمثل حصة  20.8في املائة، ليصل إلى  2طفيف بنسبة 

نظمة. ويعزى ذلك إلى أن النشاط السياحي في بعض بلدان املنظمة مثل اندونيسيا، املالديف، لبنان، الدوليين بامل

واململكة العربية السعودية تأثرت بالعوامل السلبية لهذا العام مثل كارثة تسونامي في املحيط الهندي، وارتفاع أسعار 

 النفط، وتقلبات أسعار الصرف و الغموض السياس ي.

 منظمة التعاون إلاسالمي البينية لدول السياحة  2.6 الشكل 

 العائدات ببليون دوالر أمريكي الوافدون باملاليينالسياح 

  
 ، قاعدة بيانات إحصاءات السياحة على الانترنت.املتحدةاملصدر:  شعبة إلاحصاءات باألمم 

املنظمة البالغ   البينية لدول في املائة في عدد السياح الوافدين  2.4زيادة كبيرة بنسبة  1112في املقابل، شهد العام 

في املائة من حصة مجموع عدد السياح الوافدين الدوليين  باملنظمة.  24.0وافد، وهو ما يمثل سائح مليون  81.2

 01.1حيث بلغت إلى أعلى نسبة  1111فيما بين دول املنظمة في عام  استمرار النمو الكبير في عدد السياح الوافدين

في املائة تقريبا من مجموع السياح الوافدين  81في املائة و حصة بنسبة  20.2مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

د توجه الدوليين باملنظمة. مع انخفاض طفيف للحصص من إجمالي عائدات السياحة الدولية باملنظمة، لوحظ وجو 

 (.2.8املنظمة خالل الفترة قيد النظر )الشكل  البينية لدول مماثل في حالة عائدات السياحة 
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املنظمة يتركز في عدد قليل من البلدان. في  البينية لدول على مستوى كل بلد على حدة، لوحظ أن مجموع السياحة 

ا وكازاخستان وتركيا والكويت وتونس ومصر ترتيب تنازلي، اململكة العربية السعودية والبحرين وسوريا وماليزي

 1111املنظمة في عام  البينية لدول والامارات العربية املتحدة من البلدان العشرة ألاوائل من حيث وجهات السياحة 

 41.2مليون سائح من البلدان ألاعضاء باملنظمة، وهو ما يمثل  81.2(. معا، استضافت البلدان العشرة 1.8)الشكل 

ة من مجموع السياح الوافدين فيما بين دول املنظمة في ذلك العام. تقريبا جميع هذه البلدان هي أيضا من في املائ

 11.0، شهدت العائدات 1111بين البلدان العشرة ألاوائل فيما بين دول املنظمة من حيث عائدات السياحة، في عام 

املنظمة. ويالحظ أيضا  البينية لدول السياحية  لعائداتافي املائة من مجموع  21.2بليون دوالر أمريكي وهو ما يمثل 

أن عدد السياح الوافدين من البلدان ألاخرى ألاعضاء باملنظمة، يمثل الجزء ألاكبر من مجموع السياح الوافدين 

وسوريا في املائة(  02.0في املائة( وبنين ) 41.2في املائة( واليمن ) 04الدوليين في بعض بلدان املنظمة، مثل لبنان )

. في العام نفسه، وصلت هذه النسبة إلى 1111في املائة( في عام  88.2في املائة(  واململكة العربية السعودية ) 88.2)

في املائة في بروناي. حتى آلان، فإن هذه النسبة ال تزال  12.2في املائة في كازاخستان، و  11.4في املائة في ألاردن و  20.4

 في كثير من بلدان املنظمة.في املائة  11دون مستوى 

بشكل عام، على الرغم من كل الجهود التي تم القيام بها وإلاجراءات التي تم اتخاذها حتى آلان في مجال التعاون بين 

بلدان املنظمة في مجال السياحة، فإنه ينبغي اتخاذ مزيد من الجهود لتشجيع وتعزيز السياحة فيما بين الدول 

 لفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لألنشطة السياحية بالدول ألاعضاء.ألاعضاء من أجل زيادة ا

 البينية وعائداتها التعاون إلاسالمي من حيث وجهات السياحة بمنظمةالبلدان العشرة ألاوائل  2.7 الشكل 

 ن باملاليينو الوافدالسياح 

 

ببليون دوالر أمريكيالعائدات 

 
 بيانات إحصاءات السياحة على الانترنت. قاعدةاملصدر:  شعبة إلاحصاءات باألمم املتحدة، 

في واقع ألامر، فإن التحديات التي تواجه السياحة وتنمية القطاع السياحي الدولي املستدام في بلدان املنظمة هي 

توى التنمية وأولويات التنمية الوطنية وسياساتها. في العديد من متنوعة، ألن لكل بلد معامله السياحية الخاصة ومس

والنشاط الترويجي. على الرغم من الوعي وإلادراك  دراية الفنيةبلدان املنظمة، هذه التحديات تعرف ضعف ال

ألاجنبي والتشغيل، ألاساس ي ألهمية السياحة في الاقتصاد كصناعة وأثرها إلايجابي كمصدر محتمل لعائدات النقد 
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عرفة والاحتراف في السياحة. وكثيرا ما يرافق ذلك غياب أو ضعف املففي كثير من الحاالت هناك عموما نقص في 

 تفتقر العديدأيضا محدودية نظم الاتصاالت و الخدمات التكنولوجية.  الترويج عبر وسائل إلاعالم بسبب،الدعاية و 

بنى التحتية الالزمة لتطوير صناعة السياحة املستدامة. ألاساسية منها كالفنادق إلى عدم كفاية ال، من بلدان املنظمة

وخدمات السكن والنقل والاتصاالت، وخدمات املعلومات السياحية. هذا يجعل من الصعب توفير املعايير الدولية 

 ملرافق السياحة والخدمات للسياح.

مسألة الاستثمارات السياحية هي أيضا مهمة. في حين أن الاستثمار في الخدمات هو نشاط اقتصادي مستقر في 

البلدان املتقدمة، ولكنه ال يزال ضعيفا في كثير من البلدان النامية. الاستثمار في املشاريع الخدمية، وخاصة في مجال 

ن النامية ذات مخاطر مرتفعة. تبعا لذلك، على الرغم من أن لها السياحة، يعتبر في كثير من ألاحيان في معظم البلدا

مقومات سياحية طبيعية، فإنه ال يزال من الصعب جدا على بعض الدول الفقيرة والبلدان ألاقل نموا باملنظمة 

تمويل مشاريعها السياحية حتى عندما تمكنت من التصدي للمشاكل وتحديد وتخطيط املشاريع. من ناحية أخرى، 

إن مسألة وضع استراتيجيات وسياسات متناسقة للسياحة هي واحدة من التحديات التي تواجه العديد من دول ف

املنظمة، والتي ال تزال تواجه صعوبات للوصول إلى سياحة متكاملة لوضع السياسات بسبب، بصفة عامة، 

ر من الحاالت، ال وجود إلدارة فعالة الحكومية ووكاالت السياحة الخاصة. في كثيالصراعات السياسية بين  الجهات 

 وتنظيم للهياكل املؤسسية للنشاط السياحي.

التحدي آلاخر هو عدم وجود تنويع في السياحة. وقد أظهر النشاط الحديث السياحي الدولي امليل املتزايد نحو التنويع 

تي لديها قطاع سياحي متقدم نسبيا، والتغيير. وهذا يجعل من الصعب على الكثير من بلدان املنظمة، بما فيها تلك ال

مواكبة الاحتياجات املتغيرة بسرعة واملعقدة للسياح الدوليين. في السوق السياحة الدولية ذات قدرة تنافسية عالية، 

ونظرا لظهور وجهات سياحية جديدة، فإن تحسين الظروف التي تعزز التنمية السياحية الحديثة ليست عملية 

ا، مشكلة انعدام السالمة السياحية في بعض البلدان ألاعضاء. في هذا السياق، تجدر إلاشارة سهلة. أخيرا وليس آخر 

إلى أن سالمة السياح هو العامل ألاساس ي ألية صناعة سياحية ناجحة، ولذا ينبغي أن تكون واحدة من ألاهداف 

كانت حقيقية أو متصورة، تعطي   ألاساسية لتخطيط وإدارة السياحة. املشاكل املتعلقة بالسالمة والسياحة، سواء

تأثيرا سلبيا على سمعة البلدان املضيفة. في هذا الصدد، يبدو أن التصورات السلبية وعدم الاستقرار السياس ي 

 دورا ضارا في آفاق السياحة في العديد من دول منظمة التعاون إلاسالمي. انتلعب
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 يةسياستوصيات  5

توجهات شكل عام بالبلدان ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي، كمجموعة،  أظهرتكجزء كبير من البلدان النامية، 

 ألاداءالاقتصادية الرئيسية خالل الفترة قيد النظر بالتقرير. ومع ذلك، لوحظ أن متوسط  للمؤشرات ماثلةم

 21أنتجت  املثال، سبيل على. الرئيسية ألاعضاء البلدان بعض أداء من بشدة يتأثر مازال  للمجموعة الاقتصادي

. 1121 عام في إلاسالمي التعاون  منظمة دول  جميعل إلاجمالي املحلي الناتج من املائة في 12.1 فقط مانسبته بلدان

في  41.2في املائة من إجمالي صادرات السلع لجميع دول املنظمة وتحتفظ ب  18.0تصدر  تقريبا العشرة البلدان نفس

 21نفسه. هذا صحيح أيضا في حالة الاستثمار ألاجنبي املباشر، حيث يوجد  املائة من إجمالي احتياطياتها في العام

في املائة من مجموع تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى جميع بلدان املنظمة في عام  18.2تجذب فقط بلدان 

1121.   

الهائلة في الدخل بين  ةيعكس تفاوتا واسعا للدخل الواسع داخل املجتمع إلاسالمي، والفجو هذا الوضع، بدوره، 

 اهأعلى من مستو  ةمر  221أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد حسب تعادل القوة الشرائية،  شهدالبلدان ألاعضاء، حيث 

لتعاون من العوامل الرئيسية التي تعيق اهذا الوضع في مجموعة دول املنظمة واحدا يشكل . في الواقع، 1121عام ل

التجارة والاستثمار، وبالتالي تعزيز جهودها من أجل تحقيق أي في مجالي مة، السيما الاقتصادي فيما بين دول املنظ

 شكل من أشكال التكامل الاقتصادي والتجاري.

من ناحية أخرى، ظل هيكل الانتاج والصادرات لدول املنظمة دون تغيير تقريبا خالل الفترة قيد النظر، حيث أن 

النفط من تمد اعتمادا كبيرا على إنتاج وتصدير السلع ألاولية في معظمها اقتصادات معظم دول املنظمة ال تزال تع

لنمو على االزراعية. ولذلك، فإن تقلبات أسعار السلع ألاساسية في العالم، تحمل في طياتها مخاطر مرتفعة  السلعو 

والتكنولوجيا في هذه البلدان ذو تحسين مرافق التصنيع فإن الاقتصادي املستدام في هذه البلدان. في هذا الصدد، 

أهمية قصوى لتنويع قاعدتها إلانتاجية والتي من شأنها أن ترفع من القيمة املضافة، وجودة منتجاتها في الوقت الذي 

سوف تساعدها على أن تصبح أقل اعتمادا على واردات الصناعات التحويلية وبالتالي تخفيف الضغط على امليزان 

 التجاري.

التحدي املتمثل في آلاثار السلبية الناجمة عن املنافسة  بأنها مازالت تواجهالوضع، تبدو دول املنظمة  ونظرا لهذا

ة والتغير الشديدة في ألاسواق العاملية، والتقلبات في أسعار السلع الدولية، وعدم الاستقرار في التدفقات املالية العاملي

آلاونة ألاخيرة، ال سيما خالل الفترة ألاخيرة حينما ارتفعت أسعار . وقد كان هذا واضحا في السريع في التكنولوجيا

 .1110-1114 في( وألازمة املالية العاملية 1114املواد الغذائية )أزمة الغذاء في عام 
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 قتصاديةا يةتوصيات سياس

عاون إلاسالمي أكثر هذا الوضع املزيد من تقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان ألاعضاء بمنظمة التيتطلب 

ينبغي بذل الجهود للمض ي قدما نحو  إجراءات سياسية أكثر تكامال وتضافرا من أجل تحسين كما من أي وقت مض ى. 

هناك حاجة إلى مزيد من تضافر الجهود لتنفيذ السياسات الوطنية . أيضا، وضع الاقتصادي للمجتمع إلاسالميال

طراف والشاملة على مستوى املنظمة من خالل مشاريع مشتركة وخطط وكذلك املبادرات املتعددة ألا  ،والتعاون 

وبرامج على الصعيدين إلاقليمي والشبه إلاقليمي. وينبغي لبلدان املنظمة أن تضع مشاريع أكثر واقعية وملموسة 

 لتعزيز تعاونها الاقتصادي، خصوصا في التجارة البينية والاستثمار.

واجه الجهود التي تبذلها بلدان املنظمة لتعزيز التقدم تيات الرئيسية التحد بعض تفي هذا السياق، ما زال

الاقتصادي وزيادة حصتها في الاقتصاد العالمي. ويمكن لهذه التحديات أن تبرز إجراءات سياسية عامة للنظر فيها 

 ..لتقدم والتكامل الاقتصاديل عليامن قبل الدول ألاعضاء لدعم جهودها الرامية لتحقيق مستويات 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية

من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية املستدامة، فإنه من الضروري خلق بيئة مواتية لها من خالل جملة 

من ألامور، اعتمادا على استراتيجيات تنموية وطنية وسياسات الاقتصاد الكلي ألاكثر عملية وفعالية، مع ألاخذ بعين 

ف الاجتماعية و الاقتصادية، والقدرات وإلامكانيات لكل بلد على حدة. في هذا السياق، ينبغي بذل الاعتبار الظرو 

الجهود لتحسين بناء القدرات املؤسسية والكفاءة، من خالل جملة من ألامور منها اعتماد نظام أكثر عملي وفعال، 

بالوقاية، فإن إدارة و حل ألازمات املالية واملشاكل  وألاطر القانونية، ال سيما في مجال التجارة والتمويل، وفيما يتعلق

 قليمي.فعالة على املستويين الوطني وإلا التجارية يجب أن تكون في الوقت املناسب وبطريقة

نظمة من الناتج العالمي ستراتيجيات الاقتصادية لزيادة حصة دول املى ذلك، ينبغي تحسين السياسات وإلا وعالوة عل

وتحسين بنيتها التحتية الاقتصادية والقدرة التنافسية الدولية، وزيادة القيمة املضافة، وجودة ، التجارةمن و 

 منتجاتها وتنويع قاعدتها إلانتاجية وتوفير الشروط املطلوبة لجذب الاستثمارات ألاجنبية.

  التعاون والتكامل الاقتصادي

من أجل ضمان توسيع التجارة ، بين دول املنظمةيجب تعزيز التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسات الاقتصادية 

. في هذا السياق، ينبغي قص ى من التكامل في اقتصادياتهاوالاستثمار فيما بين دول املنظمة فضال عن تحقيق الحد ألا

تعزيز وتشجيع الخطوات العملية لتحقيق وضمان التكامل الاقتصادي بين دول املنظمة. في هذا الصدد، فإن إمكانية 

 ء مناطق تجارية حرة بين بلدان املنظمة ستساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.إنشا

أيضا في هذا الصدد، إلقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وتعزيز التجمعات الاقتصادية إلاقليمية والشبه إلاقليمية 

بهدف تحقيق التعاون املؤسس ي في مجاالت التجارة والتمويل والاستثمار لك ذو باملنظمة وإعادة بث الحيوية 

هناك حاجة أيضا لتعزيز دور بارز للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خالل إعطاء دفعة إن والتكنولوجيا. 
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في مختلف محافل وممثلي القطاع الخاص على املشاركة بفعالية  للعالقات الاقتصادية البينية وتشجيع رجال ألاعمال

 املنظمة ذات الصلة.

تجاهل الاتصاالت الالزمة مع ألاطراف الدولية املعنية واملنظمات من أجل الاستفادة القصوى من الفرص  جبال ي

 وذلك لحماية وتعزيز املصالح الاقتصادية لدول املنظمة.

 التجارة الدولية

ملنظمة إلى وضع استراتيجيات لتعزيز بناء القدرات في من أجل تحسين أدائها التجاري، تحتاج البلدان ألاعضاء با

وإزالة عقبات إلاجراءات التي تزيد الجمركية مجال السياسات التجارية واملجاالت ذات الصلة مثل الجمارك والرسوم 

ر جراءات التجارية، وتحسين املعاييفاءة والشفافية، ووضع تسهيالت لإل من تكاليف املعامالت، من خالل تحسين الك

ومراقبة الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الرئيسية. بسبب اعتمادها الكبير على السلع ألاولية، من املرجح 

جدا أن تتعرض البلدان ألاعضاء إلى الضعف أو أي صدمة سلبية قد تؤثر على التدفق التجاري مثال والذي قد يولد 

عضاء أن تنوع قاعدة صادراتها، واتخاذ التدابير الالزمة لتصدير الدول ألا على  يجبكما نتائج خطيرة بالنسبة لها. 

 املزيد من املنتجات ذات القيمة املضافة بدال من تجارة املواد الخام.

لتعزيز التعاون  بلدان املنظمة، يمكن القول أن الجهود املبذولةل البينية في ضوء الاتجاه املتزايد في التجارة

. ومع ذلك، ملواصلة تعزيز باملنظمة قد بدأت تؤتي نتائجها على مدى التاريخ لبلدان ألاعضاءالاقتصادي والتجاري بين ا

، ال تزال هناك ضرورة من 1120في املائة بحلول عام  11التعاون الاقتصادى وتحقيق هدف التجارة البينية بنسبة 

بروتوكول مخطط التعريف اء و لدول ألاعضأجل التنفيذ السريع لالتفاق إلاطاري بإنشاء نظام التجارة التفضيلي بين ا

البينية كانت في عدد محدود  التفضيلي لنظام التجارة التفضيلي بين الدول ألاعضاء. كما لوحظ أن الزيادة في التجارة

. في هذا الصدد، للرفع من الحصة إلاجمالية للتجارة البينية، فإنه من املهم تسوية الحوافز للرفع املنظمة بلدانمن 

كبيرة و بحصص منخفضة للتجارة البينية إلى البلدان ألاعضاء  أحجاملتجارة املباشرة مع هؤالء ألاعضاء، بمن ا

ألاخرى، التي لديها أعلى نسبة من إجمالي التجارة البينية. أما بالنسبة لألعضاء مع حصص عالية مسبقا للتجارة 

 مع دول املنظمة ألاخرى.البينية، قد تكون املساهمة بالرفع من حجم تبادلها التجاري 

 الديون الخارجية وتدفقات رأس املال

املستوى املنخفض نسبيا من تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر للبلدان ألاعضاء باملنظمة، فضال عن ارتفاع مستوى 

حقيقة أن غالبية تركيز تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في عدد قليل من البلدان ألاعضاء، فإنه يسلط الضوء على 

ألاعضاء ال تزال غير قادرة على خلق بيئة اقتصادية مواتية ووضع ظروف مناسبة لجذب املستثمرين ألاجانب. عموما، 

هناك حاجة إلى إصالحات اقتصادية وإدارية لتحسين مناخ العمل وتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين املحليين 

اعم وبناء بنية تحتية مالئمة وجود إطار تنظيمي وقانوني د ،هذا . يتطلبوألاجانب في البلدان ألاعضاء باملنظمة

 حديثة لتعزيز قدراتها إلانتاجية، والذي ال يزال تحد كبير للغالبية منهم.ستثمار في تقنيات والا 
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لدولي على الرغم من الجهود الجادة التي بذلت حتى آلان من جانب الدول ألاعضاء باملنظمة بالتعاون مع املجتمع ا

املديونية الشديدة للكثير من البلدان ألاعضاء باملنظمة وخاصة البلدان ال تزال لتخفيف عبء ديونها الخارجية، 

الفقيرة املثقلة بالديون، تشكل عقبة أمام جهود التنمية والنمو الاقتصادي. للحفاظ على إدارة الديون بنحو فعال، 

ارة الديون من خالل التشاور املنتظم مع الدائنين وشركاء التنمية في فإن على البلدان ألاعضاء تحسين قدراتها إلد

مشاكل الديون و استخدام املوارد املتوفرة لتخفيف عبء الديون، فضال عن مصادر أخرى للتمويل التنموي مع 

قويض مراعاة مصالح الفقراء. هناك حاجة أيضا لضمان وصول املساعدات و تدابير تخفيف عبء الديون، بدال من ت

جهود تعبئة املوارد املحلية من خالل تحكم الاستخدام والفعالية، فضال عن آلاثار املالية املترتبة عن املوارد 

الخارجية، بما في ذلك املساعدات التنموية الرسمية، وإعطاء اهتمام خاص لإلنتاجية والاستثمار املستدام وتمويلها 

 من خالل هذه املوارد.

 البطالة

الة مشكلة رئيسية لم يتم حلها ال في البلدان املتقدمة وال في البلدان النامية. على الرغم من أن كل بلد ال تزال البط

يواجه تحديات مختلفة بمختلف الهياكل بأسواق العمل، فإنه ال زال يمكن عمليا اقتراح بعض الحلول للتخفيف من 

ة التركيز، في جملة من ألامور، على بناء القدرات من حدة املشكلة. في هذا الصدد، ينبغي للبلدان ألاعضاء باملنظم

. وعالوة املنهي التعليمو  التدريبمع برنامج خالل اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتطوير واملحافظة على تعليم فعال ومتوافق 

ع الصغيرة على ذلك، ينبغي بذل الجهود لتعزيز روح املبادرة وتشجيع التوظيف الذاتي من خالل برامج تمويل املشاري

الفعالة. لتحقيق هذا الهدف، ينبغي للبلدان ألاعضاء صياغة استراتيجية وطنية للتمويل الصغير، لتسهيل وتمكين 

صناعة التمويل الصغير، ووضع السياسات بما يتماش ى مع املعايير الدولية و املمارسات الجيدة لتعزيز نمو مؤسسات 

 التمويل الصغير.

 الحد من الفقر

فقر عن طريق وضع بيانات دقيقة وكاملة ومنتظمة، ومعلومات عن الفئات الفقيرة والضعيفة في البلدان البالتحكم 

ألاعضاء، أمر حيوي لتسهيل بناء إطار لتحديد املجاالت التي تتطلب تدخال من قبل الحكومة في كل مرحلة من مراحل 

 التنمية.

و تعزيز استخدام إنتاجية الفقراء ألكثر ألاصول وفرة، للتخفيف من حدة الفقر، سوف يكون النهج ألاكثر وضوحا ه

باإلضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية ألاساسية للفقراء كالتعليم الابتدائي  ،أي قوى العمل. لتحقيق هذه الغاية

والرعاية الصحية، يجب وضع سياسات تستفيد من حوافز السوق، واملؤسسات الاجتماعية، والبنية التحتية 

نولوجيا، كتلك ذات الصلة لتعزيز القروض الصغرى للفقراء. في هذا الصدد، ال بد من زيادة الجهود لنقل والتك

التقنيات واملعارف الزراعية املستدامة لصغار ومتوسطي املزارعين والفقراء في املناطق الريفية، ال سيما في الدول 

 نتاج الزراعي.دة إلا ألاعضاء ألاقل نموا، وذلك بهدف تحقيق ألامن الغذائي وزيا
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هتمام لجوانب محددة بشأن الصالت املشتركة بين السياسات الكلية والفقراء. في هذا وينبغي إعطاء املزيد من إلا 

السياق، هناك خوف عارم بأن برامج التعديالت الهيكلية والاصالح الاقتصادي ستكون لها تأثيرات اجتماعية سلبية 

، ينبغي اتخاذ تدابير تصحيحية إضافية، مثل إنشاء شبكات فعالة للضمان خطيرة، وخصوصا على الفقراء. لذا

 الاجتماعي، لتخفيف آلاثار السلبية على الفئات ألاكثر فقرا وألاكثر ضعفا في املجتمع.

 الحاجة لتعزيز قدرات وأداء البنية التحتية للمواصالت

موارد وألاسواق، ال يمكن للنمو الاقتصادي النقل هو عنصر مهم في أي نشاط اقتصادي. دون الوصول الفعلي لل

هو عنصر أساس ي في التنمية الاقتصادية املستدامة، ام مناسب للنقل املتعدد الوسائط والتنمية أن يوجد. إقامة نظ

سيسهل نقل وتحرك ألاشخاص والسلع والخدمات واملوارد وتحسين فرص الوصول إلى ألاسواق املحلية حيث 

الخدمات، جنبا إلى جنب مع القوانين ة للنقل املتعددالوسائط الحديث واملناسب، و حتيوالدولية. تطوير بنى ت

 وألانظمة املناسبة و املتماسكة، هي أيضا عوامل حاسمة لتعزيز وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادي إلاقليمي.

تع املنطقة بتجارة كمجموعة، سدس مساحة ألاراض ي في العالم وتتم تمثل بلدان منظمة التعاون إلاسالمي،

استراتيجية واسعة. باإلضافة إلى ذلك، لديها موارد اقتصادية مهمة في مختلف املجاالت والقطاعات، مثل السياحة 

من أجل الرفع من كفاءة استخدام هذه الطاقات الكامنة، و بهدف تعزيز والطاقة والتعدين، وما إلى ذلك. والزراعة 

التالي القدرة على املنافسة والاندماج في السوق، من الضروري، في جملة من ألامور، التجارة والتنمية الاقتصادية، وب

إقامة نظام نقل متعدد الوسائط ليعمل بكفاءة، ليس فقط على مستوى كل بلد على حدة وإنما أيضا على املستوى 

 عامل رئيس ي له تأثير مباشر إلاقليمي ملنظمة التعاون إلاسالمي. تحسين شبكات النقل فيما بين بلدان املنظمة، هو 

 تحسين وتعزيز التجارة والتكامل الاقتصادي في دول املنظمة في كل مستويات النظام التجاري إلاقليمي والعالمي.ل

تسهل شبكات النقل الجماعي نقل البضائع، والتي تكتس ي أهمية خاصة لدول املنظمة، ألن الغالبية العظمى منهم من 

وقود واملنتجات الزراعية أساسا. شبكات النقل املتكاملة على املستويين إلاقليمي والشبه منتجي السلع ألاولية، ال

استراتيجيات السوق املشتركة للمنظمة منطقة التجارة الحرة إلاسالمية و إلاقليمي للمنظمة، ستكون مالئمة مع 

عيا لتعزيز التعاون الاقتصادي إلاسالمية. الخصائص املتنوعة الجغرافية لدول املنظمة، والتي تعتبر عائقا طبي

، وتطويرها، من شبكات النقل التي أنشئت من ناحيةوالتجاري فيما بينها، تجعل من الضروري الاستفادة الكاملة من 

 ناحية أخرى.

يشير املستوى الجاري لقدرة وأداء النقل في بلدان املنظمة إلى الحاجة القوية ملزيد من التقدم في تطوير وسائل النقل 

فيما بين مجموعة دول املنظمة. عندما يرتبط متوسط أرقام النقل لبلدان املنظمة، كمجموعة، برقم أي من السكان 

 .لعالمياالبلدان النامية فضال عن املتوسط  أو املساحة، فإنه يظل ضعيفا باملقارنة مع بقية

في هذا إلاطار، تواجه دول املنظمة عقبات وتحديات حاسمة في مجال النقل وخاصة فيما يتعلق بالتجارة والسياحة. 

عدم كفاية البنية التحتية مسبقا و صيانة الخدمات، ال يمكن أن تتحسن بشكل كبير بسبب عدم كفاية موارد 
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تثمار في قطاع النقل ومشاريع البنية التحتية للنقل. إلاجراءات الجمركية املعقدة والطويلة، وخصوصا التمويل والاس

 في البلدان ألاعضاء الغير الساحلية، تعيق تطور التجارة والنقل.

مات وتبادل تواجه دول املنظمة تحد آخر، هو التنفيذ الغير املناسب للتجارة و تدابير تيسير النقل والافتقار إلى املعلو 

، ة، متجانسسليمة أطر قانونية وتنظيمية املعارف فيما بين البلدان ألاعضاء باملنظمة في هذا املجال. عدم وجود

الوطني للمنظمة. عالوة على ذلك، تفتقر بلدان  وأ، يزيد من تفاقم هذا التحدي سواء على املستوى إلاقليمي ةومناسب

استخدام تكنولوجيا املعلومات أيضا، املؤسسية لسلطات النقل ذات الصلة. املنظمة إلى القوى البشرية املناسبة و 

 والسياحة هي ضعيفة. لتجارةوالاتصاالت في مجال تسهيل النقل وا

يمكن تقديم التوصيات التالية على املستويين الوطني والتعاون في ضوء العقبات والتحديات التي تم تحديدها أعاله، 

 باملنظمة.

، يتطلب حل مشاكل البنية التحتية استثمارات طويلة ألاجل و مستدامة، وإشراك القطاع الوطنيعلى الصعيد 

ينبغي كما الخاص في مجال الاستثمار في مشروع النقل املشترك بمضاربة حول مشاريع النقل فيما بين دول املنظمة. 

واملطارات لتحسين نوعية الخدمات  تنمية التدابير لتحسين صيانة الطرق املوجودة والسكك الحديدية واملوانئ

ينبغي تخصيص املوارد املناسبة للبرامج واملشاريع والدراسات في قطاع النقل، وذلك بالتعاون مع و لوسائل النقل. 

 املؤسسات املالية إلاقليمية والدولية.

رات الخاصة عن أصبحت الاستثماحيث ينبغي جذب املزيد من املستثمرين إلى القطاع الخاص من خالل الحوافز. 

طريق شراكة القطاعين العام والخاص معروفة في جميع أنحاء العالم باعتبارها أداة لتحسين البنية التحتية للنقل. 

عدة  1122استضاف املؤتمر الخامس لألمم املتحدة حول البلدان ألاقل نموا الذي عقد في تركيا في أوائل مايو كما 

التحتية الغير الكافية في البلدان ألاقل، ومخطط شراكة القطاعين العام اجتماعات بشأن مسألة تطوير البنية 

 والخاص املنصوص عليها هي حل محتمل لهذه املشكلة.

إصالح قطاع النقل، في سياق إلاصالح العام للمؤسسات العامة، وينبغي إدماج خطط تطوير النقل في  يتميجب أن 

تيسير النقل، ووضع لجان للتجارة الوطنية و ار املبادرات إلاقليمية. الاستراتيجيات الوطنية مع ألاخذ بعين الاعتب

تحديد معوقات النقل الرئيسية ذات الصلة قطاعين العام والخاص. يمكن لتحسين التنسيق بين مؤسسات ال

من  اتبالسياحة في الدول ألاعضاء من خالل زيادة التنسيق بين وزارتي النقل والسياحة. ينبغي تحسين مثل هذه آلالي

خالل تطوير أدوات لتبادل املعارف ألفضل املمارسات واستخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت لتسهيل التجارة 

 والنقل والسياحة بالتعاون مع املنظمات إلاقليمية والدولية ذات الصلة.

التنسيق الوثيق بين اون ي فيما بين دول املنظمة التعيتطلب تطوير النقل إلاقليم على مستوى التعاون باملنظمة،

البلدان ألاعضاء، فضال عن مختلف املنظمات والوكاالت املعنية. كما يتطلب اختتام الاتفاق إلاطاري حول ألاولويات 

مجاالت السياسة العامة على حد سواء. يمكن للتنسيق العالي املستوى للسياسات بين  سواء في البنية التحتية أو



الاقتصادي السنويالتقرير    2011

 

 108  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

عضاء أن يساعد على تعزيز الحوار حول التحديات واملشاكل التي تواجه هذا القطاع في وزراء النقل في البلدان ألا 

 منطقة املنظمة.

إنشاء قاعدة بيانات للمعلومات إلاحصائية للبلدان ألاعضاء باملنظمة، في مجال النقل وتبادل املعلومات فيما بين  

قد تساعد على تحسين الشبكات في جميع أنحاء املنظمة.  البلدان ألاعضاء باملنظمة حول تيسير النقل املحلي والدولي،

ينبغي تعزيز الشراكة مع املنظمات إلاقليمية والدولية في مجال النقل لتجنب الازدواجية وتعزيز الفعالية. في هذا 

ي تعترض إلاطار، ينبغي إعداد خطة رئيسية ملمرات النقل في الدول ألاعضاء باملنظمة، بما في ذلك إزالة العقبات الت

ينبغي تصميم وتنفيذ مشاريع مماثلة و ممرات النقل املوجودة فيما بين املناطق الفرعية ملنظمة التعاون إلاسالمي. 

ملشروع خط السكك الحديدية بميناء داكار في السودان، لخلق أساس للتعاون بين الدول الاعضاء باملنظمة في مجال 

 النقل.

املكاني للسكان، وكثافة ألانشطة الاقتصادية ومستوى التنمية الاقتصادية بين  الكبيرة في التوزيعنتيجة للتغيرات 

التي يواجهها كل حتى يكون مالئما للتحديات  الضعيفالدول ألاعضاء، فإنه ينبغي وضع حلول ممكنة لتطوير النقل 

تحقيق التنمية في حلية، بلد على حدة. يساهم النقل البري الحيوي، ال سيما بالنسبة للبلدان ألاعضاء الغير السا

من خالل خفض تكاليف الانتاج، واملساهمة في تنويع الاقتصاد،  ،الاقتصادية وتطوير البنية التحتية بشكل كبير

ممرات النقل باملنظمة بين حول وألاهم، ربط هذه املناطق بممرات النقل. في هذا الصدد، فإن املنظمة تنسق أنشطة 

 وكذلك البرنامج الخاص لألمم املتحدة آلسيا الوسطى جدير باالهتمام.آسيا ،  --القوقاز  --أوروبا 

 ستدامملي دو  يقطاع سياح تطويرإمكانية 

كمجموعة، لدى بلدان منظمة التعاون إلاسالمي إمكانية كبيرة لتطوير قطاع سياحي دولي مستدام. هذا صحيح بشكل 

حقيقة  الثقافي، ولكن أيضاو  والتراث التاريخي ةجغرافيال ألاصول وخاص ليس فقط بالنظر في غناها وتنوعها الطبيعي 

أن مواطنيها يسافرون بأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم للعمل، للترفيه، وغيرها من ألاغراض. ومع ذلك، وبالنظر إلى 

يل من الحصة املتواضعة ملنطقة املنظمة من السوق السياحية العاملية وتركز النشاط السياحي الدولي في عدد قل

 .بدو غير مستخدميسياحية ملنطقة املنظمة بلدان املنظمة، إال أن جزءا كبيرا من إلامكانات واملقومات ال

 مشاكل وتحدياتة تواجه السياحتنمية قطاع سياحي دولي مستدام في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، من أجل 

ية، أولويات وسياسات التنمية الوطنية. في حالة ألن كل بلد له معامله السياحية الخاصة، مستوى التنم متنوعة

العديد من بلدان املنظمة، تحديات كنقص الدراية الفنية وضعف الترويج و الوعي العام للسياحة املرتبطة بعدم 

 كفاية البنى التحتية والاستثمارات وعدم وجود تنويع للسياحة والسالمة. 

لتي تواجه تنمية السياحة في دول املنظمة التعاون إلاسالمي، والحصة حتى آلان، على الرغم من التحديات املختلفة ا

املتواضعة لدول املنظمة من السوق السياحية العاملية، ما زال هناك مجال واسع لتطوير صناعة السياحة الدولية 

ن يلعب دورا املستدامة في تلك البلدان. في الواقع، إذا ما خطط لها وأديرت بشكل صحيح، يمكن لقطاع السياحة أ

هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول املنظمة. عموما، يتطلب هذا اعتماد استراتيجيات طويلة ألاجل فضال 
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عن خطط وبرامج متوسطة إلى قصيرة ألاجل على املستوى الوطني التي من شأنها أن تكون مصحوبة بعملية خلق بيئة 

 ستوى إلاقليمي.داعمة للتعاون بين دول املنظمة على امل

في هذا السياق، يمكن اقتراح التوصيات التالية على الصعيدين الوطني ومستوى التعاون في منظمة التعاون إلاسالمي 

 لتكون بمثابة مبادئ توجيهية للسياسة الستخالص اهتمام الدول ألاعضاء.

ال يتجزأ من خطط وبرامج التنمية  ، ينبغي تعزيز التنمية املستدامة للسياحة لكي تكون جزءاعلى الصعيد الوطني

والاستراتيجيات الوطنية. ينبغي ألهداف وبرامج العمل لتطوير السياحة، تعزيز الحوافز الاقتصادية والاجتماعية 

ينبغي الستراتيجيات التنمية السياحية املستدامة على وجه التحديد، أن تصاغ و والثقافية والبيئية للسياحة. 

ة املستدامة تشمل قضايا البيئ ، وأنالجهات املعنية في قطاع السياحة خاص وغيرها منبالتشاور مع القطاع ال

 يجب على الحكومات والقطاع الخاص إعطاء أهمية متزايدة لهذه القضايا.كما والتخفيف من وطأة الفقر. 

رافق ق والطرق واملينبغي تحسين جودة وكفاءة البنى التحتية ألاساسية ذات الصلة بالسياحة والخدمات مثل الفناد

واملعلومات السياحية، ونظام التأشيرات، على أساس املعايير الدولية لتقديم خدمات  العامة والنقل والاتصاالت،

عاملية املستوى للزوار والسياح. في هذا السياق، ينبغي بذل الجهود لخلق بيئة مواتية لسفر آمن للسياح من خالل 

ينبغي تطوير برامج خاصة كما ات ألامنية على الحدود، خصوصا في املطارات. إنشاء وتعزيز صحة وسالمة إلاجراء

لذلك، لبناء القدرات الوطنية في قطاع السياحة، وخاصة إدارات وأنظمة السياحة. من ناحية أخرى، كنشاط يرمز 

التجارة في الخدمات كل ش يء لالستفادة من تحرير أكبر قدر ممكن من على السياحة الدولية  تتوفر إلى حرية الحركة، 

املتصلة بها. في هذا السياق، ينبغي بذل الجهود لتعزيز التآزر بين سياسات النقل والسياحة لتأمين مزيد من 

التسهيالت لحركة الحدود وللزوار ولزيادة القدرات الوطنية الستخدام العناصر ذات الصلة في إطار التجارة املتعددة 

 ألاطراف.

وفي املقام ألاول منطقة لنشاط القطاع الخاص. وبالتالي، ينبغي بذل الجهود لتشجيع وتعزيز السياحة هي عمل تجاري 

و الخاص، بهدف  مشاركة واسعة للقطاع الخاص في مجال تنمية السياحة من خالل تعزيز تعاون القطاعين العام

هذا السياق، ينبغي تحسين ستراتيجيات واللوائح املتعلقة بتنمية السياحة املستدامة. في وضع السياسات وإلا 

تخطيط وإدارة وتسويق منتجات سياحية جديدة ومتنوعة، من خالل إدراج برامج اجتماعية وثقافية وأنشطة 

سياحة البيئية، تقليدية بمشاركة املجتمعات املحلية. على وجه الخصوص، ينبغي بذل الجهود لتحسين إمكانات ال

للتنمية الاقتصادية، خصوصا في املناطق النائية حيث توجد احتماالت  قطاعا ذو إمكانات كبيرة ليس فقط باعتباره

 أخرى قليلة، ولكن أيضا باعتباره أداة مهمة للحفاظ على البيئة الطبيعية.

من أجل مساعدة الناس على تغيير تصوراتهم فيما يتعلق بالسياحة، وزيادة وعيهم بالفرص والتحديات التي تنطوي 

لجذب  ترويجاللدعاية و كا، ةوسائل إلاعالم الفعال استخدام،بةوتطوير السياحة التعليمي ينبغي تشجيعفإنه فيها، 

ملوارد السياحية املتاحة. في هذا السياق، ينبغي توفير برامج التدريب في الجوانب املختلفة للسياحة من قبل سلطات ا

يجب أن تغطي هذه البرامج و سياحة. السياحة الوطنية، وخاصة لألشخاص وألافراد العاملين مباشرة في أنشطة ال
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مجموعة واسعة من املواضيع مثل اللغات ألاجنبية، ألاعمال التجارية والتقنيات إلالكترونية السياحية، آلاثار البيئية 

والاجتماعية والثقافية للسياحة، التاريخ، الحياة النباتية والحيوانية الوطنية، وما إلى ذلك. لتسهيل تلك البرامج، 

ت الريادية واملهارات إلادارية، ني وتطوير القدرافمعات املحلية بالدعم املالي والتخاذ إجراءات لتزويد املجتيجب ا

من أجل تحسين القدرة التنافسية للمنتجات لك ذو سيما في املشاريع السياحية الصغيرة واملتوسطة الحجم، ال 

 والخدمات السياحية.

ن إلاسالمي، ينبغي وضع وتطوير برامج مشتركة ومواد ترويجية للسياحة من ناحية أخرى، على مستوى منظمة التعاو 

السياحية، وإتاحتها للدول ألاعضاء  لتلفزيونية، والكتيبات وامللصقاتفي البلدان ألاعضاء باملنظمة، مثل البرامج ا

دول املنظمة على  فضال عن غيرها من البلدان في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز تنوع التراث الثقافي ومعالم

الصعيدين إلاقليمي والدولي. في هذا السياق، ينبغي وضع وتطوير ألاساليب العلمية في التسويق السياحي املشترك، 

وإلاعالن بأدوات لها تأثير كبير على املستهلكين مثل إلانترنت. ومن ألامثلة املقترحة لهذه ألادوات دليل إنترنت املنظمة 

فير كافة العناصر الفاعلة في القطاع السياحي مع معلومات شاملة ومحدثة حول فرص للسياحة، وذلك بهدف تو 

املنظمة. للقيام بذلك، فإن تجربة  البينية لدول السياحة في البلدان ألاعضاء باملنظمة، للرفع من ألانشطة السياحية 

وجهات السياحية" يمكن أن يكون مثاال دليل الانترنت لالتحاد ألاوروبي "دعم الاتحاد ألاوروبي للمشاريع السياحة وال

 مفيدا.

ينبغي تشجيع إقامة تحالفات بين الجهات املعنية بالسياحة في دول منظمة التعاون إلاسالمي، وال سيما بين هيئات 

تشجيع السياحة الرسمية، بهدف تعزيز التسويق السياحي وتعزيز التعاون على الصعيد الشبه إلاقليمي وكذلك على 

قة املنظمة ككل. وينبغي وضع و تيسير النقل الجوي، البري، والسكك الحديدية والنقل البحري، من أجل مستوى منط

من جهة نحو أخرى داخل منطقة املنظمة. في هذا السياق، ينبغي بذل جهود إلقامة تحالف فيما بين  التنقلتسهيل 

مها ومدنها الرئيسية. وفي الوقت نفسه، شركات الطيران لدول املنظمة بهدف وضع رحالت جوية مباشرة بين عواص

ينبغي تبسيط تأشيرة السفر وغيرها من إلاجراءات القانونية وإلادارية، بهدف تسهيل دخول وحركة السياح بين دول 

املنظمة، وبالتالي تعزيز السياحة البينية. في هذا الصدد، ينبغي بذل الجهود لوضع إطار قانوني من أجل إبرام اتفاق 

 يبات التأشيرة بين دول املنظمة، بما في ذلك إمكانية إصدار تأشيرة إلكترونية أو مشتركة.بشأن ترت

شاريع مفي أخيرا وليس آخرا، ينبغي بذل الجهود لتعزيز وتشجيع القطاع العام و / أو القطاع الخاص الستثمارات 

ن دول املنظمة. وينبغي أيضا من خالل تقديم تسهيالت خاصة ومعامالت تفضيلية للمستثمرين م مشتركة سياحية

في مختلف جوانب صناعة السياحة من قبل مؤسسات  ،لتعليم و التدريب املنهي املشتركوضع وتنظيم برامج ا

التدريب ذات الصلة في بلدان املنظمة. وينبغي إنشاء روابط بين مؤسسات التدريب السياحية في البلدان ألاعضاء 

 علقة بتنمية السياحة.لتسهيل تبادل الخبراء والبحوث املت
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 امللحق إلاحصائي

 قائمة الجداول 
 : الناتج املحلي إلاجمالي حسب تعادل القوة الشرائية     2الجدول أ.

 حسب تعادل القوة الشرائية     للفرد : الناتج املحلي إلاجمالي 1الجدول أ.

 : نمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي   2الجدول أ.

 : نمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي للفرد  8الجدول أ.

 لنشاط الاقتصادي الرئيسية ل جاالت: القيمة املضافة حسب امل 0لجدول أ.ا

 : مجموعات النفقات الرئيسية  2الجدول أ.

 الصناعي  إلانتاج:  1الجدول أ.

 إلاجمالي   تكوين رأس املال الثابت:  4الجدول أ.

  معدل التضخم السنوي حسب أسعار املستهلك :  0الجدول أ.

 السكان : 21الجدول أ.

 سكان املناطق الحضرية  : 11الجدول أ.

 )دوالر أمريكي  مليون ،  F.O.B   (إجمالي صادرات السلع: 12الجدول أ.

 )دوالر أمريكي  ون ملي،  C.I.F   (إجمالي واردات السلع: 22الجدول أ.

 )دوالر أمريكي  ليون ب)  ميزان الحساب الجاري : 28الجدول أ.

 )دوالر أمريكي  )مليون  بلدان منظمة التعاون إلاسالميل البينية الصادرات: 20الجدول أ.

 )دوالر أمريكي  )مليون  منظمة التعاون إلاسالمي البينية لبلدانالواردات : 22الجدول أ.

 )دوالر أمريكي  )انتهاء الفترة، مليون : إجمالي الاحتياطي باستثناء الذهب 21الجدول أ.

 شهر(ألا  )عدد شهر من الوارداتأ بما يعادل الاحتياطيات إجمالي: 24الجدول أ.

 )السعر الجاري للدوالر، بليون( الدين الخارجي اجمالي: 20الجدول أ.

 الجاري للدوالر، بليون( الدين الخارجي )السعر  مكون : 11الجدول أ.

 تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر )مليون دوالر( صافي: 12الجدول أ.

 إلانمائية الرسمية )صافي، مليون دوالر( ةاملساعد: 11الجدول أ.
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: الناتج املحلي إلاجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 2الجدول أ.  
 [السعر الجاري للدوالر أمريكي بليون ]

2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدول 
f
 2012

f
 

 32.5 29.9 27.4 25.0 20.5 19.4 16.6 أفغانستان
 26.2 24.9 23.9 22.8 21.9 19.9 18.3 ألبانيا

 275.7 263.3 251.1 240.7 233.0 222.7 210.0 الجزائر
 98.0 94.3 90.8 85.6 77.6 68.6 53.3 أزربيجان
 33.0 31.0 29.7 28.3 27.2 25.0 22.4 البحرين

 300.2 277.9 258.6 241.6 226.3 209.0 191.0 بنغالديش
 15.5 14.6 14.0 13.5 13.1 12.2 11.3 بنين

 22.1 21.2 20.4 19.4 19.6 19.5 18.9  بروناي
 22.9 21.3 20.0 18.7 18.0 16.7 15.7 بوركينا فاسو

 49.2 46.4 44.3 42.6 41.4 39.5 37.2 الكاميرون
 19.6 18.3 17.4 16.4 16.2 15.9 15.4 التشاد

 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 جزر القمر
 37.2 34.6 37.0 35.8 34.1 32.7 31.2 ساحل العاج

 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9 1.7 1.6 جيبوتي
 535.9 508.3 497.8 468.9 443.9 405.4 367.8 مصر

 25.1 24.0 22.5 21.1 21.2 20.3 18.6 الغابون 
 4.0 3.7 3.5 3.3 3.0 2.8 2.6 غامبيا
 12.0 11.4 10.8 10.5 10.4 9.7 9.3 غينيا
 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 بيساو-غينيا
 6.1 5.7 5.4 5.1 4.9 4.7 4.3 غوانا

 1,193.8 1,105.7 1,029.9 961.4 911.0 841.0 768.2 أندونيسيا
 863.8 827.3 818.7 802.7 794.8 769.8 693.6 إيران

 143.4 125.7 113.4 111.4 105.9 94.6 90.6 العراق
 38.0 36.0 34.5 33.2 32.1 29.2 26.2 ألاردن

 225.2 210.3 196.4 181.8 178.1 168.8 150.6 كازاخستان
 154.9 145.3 136.5 132.6 138.6 129.2 120.2 الكويت
 13.7 12.8 12.0 12.1 11.6 10.6 9.5 غرقيزيا

 65.6 61.6 59.4 54.7 50.0 44.7 40.4 لبنان
 -.- -.- 90.6 86.1 87.4 83.5 75.5 ليبيا

 471.4 442.0 414.4 383.1 386.2 361.0 329.3 ماليزيا
 3.1 2.9 2.7 2.5 2.6 2.3 2.0 املالديف

 19.2 18.0 16.8 15.9 15.1 14.1 13.1 مالي
 7.6 7.1 6.7 6.3 6.3 6.0 5.7 موريتانيا

 168.6 159.0 151.4 145.4 137.3 127.3 120.4 املغرب
 25.9 23.7 21.8 20.2 18.8 17.2 15.6 املوزمبيق

 13.8 11.8 11.1 10.2 10.2 9.1 8.6 النيجر
 441.1 408.3 377.9 345.4 320.0 295.5 268.3 نجيريا

 84.4 80.0 75.8 72.1 70.7 61.3 55.8 سلطنة عمان
 509.1 482.9 464.9 439.4 421.3 405.6 373.0 باكستان
 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- فلسطين

 198.3 182.6 150.6 128.3 117.0 91.3 69.9 قطر
 706.2 676.2 622.0 593.9 585.0 549.2 523.0 اململكة العربية السعودية

 26.8 25.2 23.9 22.7 22.0 20.9 19.3 السنغال
 5.4 5.0 4.7 4.5 4.3 4.0 3.6 سيراليون 
 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- الصومال
 113.3 105.9 100.0 94.3 88.1 80.7 71.2 السودان
 5.3 5.0 4.7 4.5 4.3 4.0 3.7 سورينام

 119.2 111.8 107.4 103.1 96.3 90.2 82.9 سوريا
 16.8 15.8 14.7 13.7 13.1 11.9 10.7 طاجكستان

 6.6 6.3 6.0 5.7 5.5 5.3 5.0 توغو
 109.6 102.4 100.0 95.5 91.8 86.0 78.6 تونس
 1,075.8 1,015.7 960.5 879.3 914.2 888.8 824.9 تركيا

 43.9 40.7 36.9 33.5 31.3 26.7 23.3 تركمانستان
 48.8 45.2 42.2 39.7 36.7 33.0 29.6 أوغندا

 271.1 257.7 246.8 236.8 242.3 225.1 205.3 إلامارات العربية املتحدة
 100.7 92.9 85.8 78.4 71.8 64.5 57.2 أوزبكستان

 69.9 66.2 63.4 58.1 55.5 52.4 49.2 اليمن
 8,880.6 8,350.9 7,983.6 7,512.2 7,313.7 6,852.6 6,271.3 مجموع دول منظمة التعاون إلاسالمي

 32,174.8 29,699.8 27,452.3 25,244.6 24,397.4 22,432.6 19,911.5 البلدان النامية ألاخرى 
 749.2 696.4 655.4 613.6 576.9 534.6 488.5 بمنظمة التعاون إلاسالميالبلدان ألاقل نموا 

 655.7 604.0 560.2 530.9 502.8 454.7 396.1 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 41,787.5 40,185.4 38,829.0 37,366.7 38,327.2 37,429.9 35,399.7 البلدان املتقدمة

 82,912.6 78,290.7 74,264.9 70,123.6 70,038.3 66,715.1 61,582.5 العالم

 توقعات صندوق النقد الدولي. (f) :البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية.   قاعدة بيانات،  WEO 2011قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي  : املصادر
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 الشرائيةحسب تعادل القوة للفرد : الناتج املحلي إلاجمالي  1الجدول أ.

[ السعر الجاري للدوالر ألامريكي   ] 
Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011

f
 2012

f
 

أفغانستان
L

 620 708 724 856 907 961 1,016 
ألبانيا

M+
 5,801 6,317 6,911 7,169 7,453 7,753 8,102 

الجزائر
M+

 6,214 6,473 6,762 6,762 6,950 7,180 7,405 
أزربيجان

M+
 6,121 7,792 8,728 9,540 10,033 10,340 10,659 

البحرين
H

 29,931 32,740 34,869 27,214 26,852 27,434 28,658 
بنغالديش

 L
 1,229 1,325 1,414 1,489 1,572 1,667 1,776 

بنين
 L

 1,308 1,371 1,431 1,442 1,451 1,475 1,517 
 بروناي

H
 49,443 50,062 49,155 47,745 48,892 49,719 50,516 

بوركينا فاسو
 L

 1,169 1,218 1,279 1,303 1,360 1,420 1,486 
الكاميرون

 M-
 2,026 2,097 2,138 2,140 2,170 2,218 2,293 

التشاد
 L

 1,663 1,673 1,662 1,641 1,698 1,743 1,828 
جزر القمر

 L
 1,155 1,170 1,183 1,190 1,202 1,220 1,254 
ساحل العاج

 -
 1,596 1,620 1,645 1,672 1,681 0 0 

جيبوتي
 M-

 2,156 2,275 2,400 2,482 2,555 2,640 2,760 
.مصر

M-
 5,158 5,508 5,903 6,106 6,354 6,361 6,575 

الغابون 
 M+

 13,333 14,135 14,564 14,282 15,021 15,801 16,307 
غامبيا

 L
 1,699 1,791 1,880 1,956 2,018 2,081 2,151 

غينيا
 L

 987 1,012 1,061 1,042 1,046 1,073 1,108 
بيساو-غينيا

 L
 973 1,011 1,043 1,061 1,084 1,119 1,160 

غوانا
 M-

 5,640 6,196 6,426 6,678 6,964 7,354 7,874 
أندونيسيا

 M-
 3,449 3,727 3,987 4,155 4,394 4,657 4,964 

.إيران
M+

 9,841 10,743 10,907 10,832 10,865 10,798 11,087 
العراق

 M-
 3,150 3,198 3,481 3,565 3,538 3,826 4,264 

ألاردن
 M+

 4,672 5,105 5,492 5,548 5,644 5,759 5,930 
كازاخستان

 M+
 9,782 10,867 11,449 11,679 12,603 13,484 14,420 

الكويت
 H

 37,748 39,030 40,254 37,503 37,849 39,498 41,277 
غرقيزيا

 L
 1,823 2,021 2,203 2,269 2,248 2,363 2,514 

لبنان
 M+

 10,754 11,900 13,121 14,182 15,193 15,557 16,352 
ليبيا

 M+
 12,487 13,539 13,872 13,399 13,805 0 0 

ماليزيا
 M+

 12,274 13,278 14,024 13,733 14,670 15,385 16,133 
املالديف

 M+
 6,533 7,428 8,429 7,968 8,541 9,006 9,429 

مالي
 L

 1,081 1,133 1,187 1,222 1,252 1,303 1,351 
موريتانيا

 M-
 1,986 2,017 2,084 2,028 2,093 2,173 2,276 

املغرب
 M-

 3,946 4,126 4,404 4,614 4,754 4,940 5,183 
املوزمبيق

 L
 783 847 907 954 1,010 1,078 1,155 

النيجر
 L

 661 682 739 717 755 781 886 
نجيريا

 M-
 1,916 2,054 2,165 2,274 2,422 2,547 2,677 

سلطنة عمان
 H

 20,885 22,467 25,366 25,005 25,439 25,954 26,553 
باكستان

 M-
 2,401 2,564 2,617 2,683 2,791 2,851 2,957 

فلسطين
 M-

 - - - - - - - 
قطر

 H
 67,142 74,433 80,760 78,260 88,559 103,276 107,841 

السعوديةاململكة العربية 
 H

 22,069 22,611 23,495 23,272 23,826 25,345 25,900 
السنغال

 M-
 1,617 1,706 1,758 1,770 1,819 1,878 1,948 

سيراليون 
 L

 687 732 769 782 807 836 875 
الصومال

 L
 - - - - - - - 

السودان
 M-

 1,966 2,173 2,312 2,410 2,492 2,571 2,682 
سورينام

 M+
 7,360 7,874 8,329 8,564 8,924 9,367 9,855 

سوريا
 M-

 4,431 4,705 4,903 5,120 5,208 5,293 5,506 
طاجكستان

 L
 1,529 1,661 1,793 1,836 1,935 2,028 2,117 

توغو
 L

 791 813 829 843 858 877 902 
تونس

 M+
 7,759 8,407 8,891 9,154 9,483 9,610 10,177 

تركيا
 M+

 12,107 12,901 13,124 12,466 13,464 14,077 14,742 
تركمانستان

 M-
 4,569 5,141 5,933 6,252 6,785 7,358 7,813 

أوغندا
 L

 998 1,078 1,159 1,210 1,241 1,283 1,337 
إلامارات العربية املتحدة

 H
 48,534 50,163 50,849 48,251 48,821 49,500 50,550 

أوزبكستان
 M-

 2,138 2,374 2,607 2,808 3,039 3,249 3,482 
.اليمن

M-
 2,277 2,349 2,414 2,454 2,598 2,636 2,699 

 5,634 5,398 5,182 4,968 4,933 4,710 4,396 متوسط دول منظمة التعاون إلاسالمي
 7,389 6,892 6,437 5,980 5,841 5,429 4,871 البلدان النامية ألاخرى 

 1,706 1,621 1,553 1,487 1,429 1,354 1,264 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي
 1,472 1,386 1,315 1,274 1,235 1,143 1,018 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 

 40,528 39,187 38,078 36,842 38,010 37,373 35,588 البلدان املتقدمة
 11,910 11,378 10,886 10,397 10,509 10,132 9,467 العالم

 مؤشرات التنمية العاملية. البنك الدولي قاعدة بيانات ، WEO 2011 وصندوق النقد الدولي البيزند أنقرة مركز  قاعدة بيانات : املصادر

 L   : بلد منخفض الدخل ،M   - / +  /الدخل متوسط -مرتفع : بلد منخفض ،H    :الدخل،  بلد مرتفعf : توقعات صندوق النقد الدولي. 
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 إلاجمالي الحقيقي: نمو الناتج املحلي  3الجدول أ.

 [نسبة مئوية]

2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدول 
f
 2012

f
 

 7.5 8.0 8.2 20.9 3.6 13.7 5.6 أفغانستان
 3.6 3.4 3.5 3.3 7.7 5.9 5.4 ألبانيا

 3.2 3.6 3.3 2.4 2.4 3.0 2.0 الجزائر
 2.5 2.8 5.0 9.3 10.8 25.0 34.5 أزربيجان
 5.1 3.1 4.1 3.1 6.3 8.4 6.7 البحرين

 6.6 6.3 6.0 5.8 6.0 6.3 6.5 بنغالديش
 4.3 3.4 2.5 2.7 5.0 4.6 3.8 بنين

 2.6 3.1 4.1 1.8- 1.9- 0.2 4.4  بروناي
 5.6 5.5 5.8 3.2 5.2 3.6 5.5 بوركينا فاسو

 4.5 3.5 3.0 2.0 2.6 3.4 3.2 الكاميرون
 6.0 4.1 5.1 0.3 0.4- 0.2 0.2 التشاد

 3.5 2.5 2.1 1.8 1.0 0.5 1.2 جزر القمر
 6.0 7.5- 2.6 3.8 2.3 1.6 0.7 ساحل العاج

 5.7 4.8 4.5 5.0 5.8 5.1 4.8 جيبوتي
 4.0 1.0 5.1 4.7 7.2 7.1 6.8 مصر

 3.3 5.6 5.7 1.4- 2.3 5.6 1.2 الغابون 
 5.5 5.5 5.7 6.7 6.3 6.0 3.4 غامبيا
 4.5 4.0 1.9 0.3- 4.9 1.8 2.5 غينيا
 4.5 4.3 3.5 3.0 3.2 3.2 2.1 بيساو-غينيا
 5.9 4.7 3.6 3.3 2.0 7.0 5.1 غوانا

 6.5 6.2 6.1 4.6 6.0 6.3 5.5 أندونيسيا
 3.0 0.0 1.0 0.1 1.0 7.8 5.8 إيران

 12.6 9.6 0.8 4.2 9.5 1.5 6.2 العراق
 3.9 3.3 3.1 2.3 7.6 8.5 7.9 ألاردن

 5.6 5.9 7.0 1.2 3.2 8.9 10.7 كازاخستان
 5.1 5.3 2.0 5.2- 5.0 4.5 5.3 الكويت
 6.0 5.0 1.4- 2.9 7.6 8.5 3.1 غرقيزيا

 5.0 2.5 7.5 8.5 9.3 7.5 0.6 لبنان
 -.- -.- 4.2 2.3- 2.3 7.5 6.7 ليبيا

 5.2 5.5 7.2 1.7- 4.7 6.5 5.8 ماليزيا
 5.0 6.0 8.0 4.8- 12.8 12.6 21.4 املالديف

 5.4 6.0 4.5 4.5 5.0 4.3 5.3 مالي
 5.8 5.2 4.7 1.2- 3.5 1.0 11.4 موريتانيا

 4.6 3.9 3.2 4.9 5.6 2.7 7.8 املغرب
 7.8 7.5 7.0 6.3 6.8 7.3 8.7 املوزمبيق

 15.4 5.5 7.5 0.9- 9.3 3.3 5.8 النيجر
 6.6 6.9 8.4 7.0 6.0 7.0 6.2 نجيريا

 4.1 4.4 4.2 1.1 12.9 6.7 5.5 سلطنة عمان
 4.0 2.8 4.8 3.4 1.6 5.6 6.1 باكستان
 -.- -.- -.- 5.5 2.3 4.9 5.2- فلسطين

 7.1 20.0 16.3 8.6 25.4 26.8 18.6 قطر
 3.0 7.5 3.7 0.6 4.2 2.0 3.2 اململكة العربية السعودية

 4.8 4.5 4.2 2.2 3.2 5.0 2.4 السنغال
 6.0 5.1 5.0 3.2 5.5 6.4 7.3 سيراليون 
 -.- -.- -.- 2.6 2.6 2.6 2.4 الصومال
 5.6 4.7 5.1 6.0 6.8 10.2 11.3 السودان
 5.0 5.0 4.4 3.1 4.7 5.1 3.8 سورينام

 5.1 3.0 3.2 6.0 4.5 5.7 5.0 سوريا
 5.0 5.8 6.5 3.9 7.9 7.8 7.0 طاجكستان

 4.0 3.6 3.4 3.2 2.4 2.3 4.1 توغو
 5.6 1.3 3.7 3.1 4.5 6.3 5.7 تونس
 4.5 4.6 8.2 4.7- 0.7 4.7 6.9 تركيا

 6.4 9.0 9.2 6.1 14.7 11.1 11.0 تركمانستان
 6.5 6.0 5.2 7.2 8.7 8.4 10.8 أوغندا

 3.8 3.3 3.2 3.2- 5.3 6.6 8.8 إلامارات العربية املتحدة
 7.0 7.0 8.5 8.1 9.0 9.5 7.5 أوزبكستان

 4.0 3.4 8.0 3.9 3.6 3.3 3.2 اليمن
 4.9 4.8 5.3 1.9 4.6 6.3 6.3 متوسط دول منظمة التعاون إلاسالمي

 6.9 7.1 7.8 3.0 6.5 9.6 8.8 البلدان النامية ألاخرى 
 6.1 5.5 5.8 5.5 5.6 6.4 6.6 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 7.1 6.6 4.6 4.8 8.4 11.9 10.0 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 2.6 2.4 3.0 3.4- 0.2 2.7 3.0 البلدان املتقدمة

 4.5 4.4 5.0 0.5- 2.9 5.4 5.2 العالم

توقعات صندوق النقد  (f) :، قاعدة بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية.   WEO 2011قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي  : صادرالم

 الدولي.
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 : نمو الناتج املحلي إلاجمالي الحقيقي للفرد 2الجدول أ.

 ]نسبة مئوية[
2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدول 

f
 2012

f
 

 4.3 4.8 5.0 17.1 0.1 10.8 1.6 أفغانستان
 3.1 2.9 3.0 2.8 7.1 5.8 5.0 ألبانيا

 1.7 2.1 1.8 0.9- 2.2 1.2 0.7- الجزائر
 1.7 1.9 4.2 8.3 9.6 23.7 33.0 أزربيجان
 3.0 1.1 2.3- 22.7- 4.2 6.3 4.6 البحرين

 5.1 4.8 4.6 4.3 4.5 4.8 4.9 بنغالديش
 1.4 0.6 0.3- 0.1- 2.2 1.8 0.9 بنين

 0.2 0.6 1.4 3.8- 3.9- 1.6- 0.9  بروناي
 3.2 3.1 3.4 0.9 2.8 1.2 3.1 بوركينا فاسو

 2.0 1.0 0.5 0.8- 0.2- 0.6 0.4 الكاميرون
 3.5 1.5 2.5 2.2- 2.8- 2.3- 2.3- التشاد

 1.3 0.3 0.0 0.3- 1.1- 1.6- 0.8- جزر القمر
 -.- -.- 0.4- 0.7 0.7- 1.4- 2.2- ساحل العاج

 3.1 2.2 2.0 2.5 3.2 2.5 2.3 جيبوتي
 2.0 1.0- 3.1 2.5 4.9 3.7 4.9 مصر

 1.8 4.1 4.2 2.8- 0.8 3.0 1.3- الغابون 
 2.0 2.0 2.2 3.1 2.7 2.4 0.2- غامبيا
 1.9 1.4 0.5- 2.7- 2.6 0.4- 0.4 غينيا
 2.3 2.1 1.2 0.8 1.0 0.9 0.2- بيساو-غينيا
 5.6 4.3 3.3 3.0 1.5 6.7 4.8 غوانا

 5.1 4.8 4.7 3.3 4.7 5.0 4.1 أندونيسيا
 1.3 1.7- 0.6- 1.6- 0.6- 6.0 2.8 إيران

 9.9 7.0 1.7- 1.5 6.5 1.4- 3.1 العراق
 1.6 0.9 0.8 0.1 5.3 6.2 5.5 ألاردن

 5.5 5.8 6.9 1.1 3.1 7.9 8.5 كازاخستان
 3.1 3.2 0.0 7.7- 0.9 0.4 1.1- الكويت
 5.0 4.0 1.8- 2.1 6.7 7.7 2.1 غرقيزيا

 3.7 1.2 6.1 7.1 7.9 7.5 0.5 لبنان
 -.- -.- 2.1 4.3- 0.3 5.3 4.6 ليبيا

 3.4 3.7 5.8 3.0- 3.4 5.1 4.4 ماليزيا
 3.3 4.3 6.2 6.3- 11.1 10.4 19.3 املالديف

 2.3 2.9 1.4 2.0 2.5 1.9 2.8 مالي
 3.3 2.7 2.2 3.5- 1.1 1.3- 8.8 موريتانيا

 3.5 2.8 2.1 3.8 4.4 1.6 6.6 املغرب
 5.7 5.4 4.9 4.2 4.7 5.2 6.6 املوزمبيق

 11.9 2.3 4.3 3.8- 6.0 0.2 2.6 النيجر
 3.7 4.0 5.5 4.1 3.1 4.1 3.4 نجيريا

 0.9 0.9 0.8 2.3- 10.5 4.5 3.5 سلطنة عمان
 2.3 1.1 3.0 1.6 0.1- 3.8 4.2 باكستان
 -.- -.- -.- -.- 1.2- 4.4- 7.9- فلسطين

 3.0 15.4 12.1 4.0- 6.2 7.7 1.2 قطر
 0.8 5.2 1.4 1.9- 1.7 0.5- 0.6 اململكة العربية السعودية

 2.3 2.0 1.8 0.2- 0.8 2.5 0.0 السنغال
 3.3 2.4 2.3 0.7 2.9 3.5 3.9 سيراليون 
 -.- -.- -.- -.- 0.4 0.4 0.3 الصومال
 2.9 2.1 2.4 3.3 4.1 7.4 8.5 السودان
 3.8 3.8 3.2 1.9 3.5 3.9 2.6 سورينام

 2.6 0.5 0.8 3.5 2.0 3.1 2.5 سوريا
 2.9 3.7 4.4 1.5 5.6 5.6 4.8 طاجكستان

 1.5 1.1 0.9 0.7 0.1- 0.2- 1.5 توغو
 4.5 0.2 2.6 2.0 3.5 5.2 4.6 تونس
 3.3 3.4 7.0 5.9- 0.4- 3.5 6.5 تركيا

 4.7 7.3 7.5 4.4 12.9 9.3 9.2 تركمانستان
 2.8 2.3 1.5 3.5 5.2 4.9 7.2 أوغندا

 0.7 0.3 0.2 6.0- 0.8- 0.4 5.7 إلامارات العربية املتحدة
 5.7 5.7 7.2 6.7 7.5 7.9 6.1 أوزبكستان

 1.0 0.3 4.9 0.8 0.5 0.2 0.1 اليمن
 3.1 3.0 3.5 0.2- 2.4 4.0 4.1 متوسط دول منظمة التعاون إلاسالمي

 6.1 6.3 7.1 2.2 5.7 8.7 8.0 البلدان النامية ألاخرى 
 3.8 3.3 3.5 3.2 3.3 4.1 4.3 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 4.7 4.3 2.3 2.5 6.0 9.5 7.6 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 2.0 1.8 2.4 4.0- 0.5- 2.0 2.3 البلدان املتقدمة

 3.7 3.6 4.2 1.3- 2.0 4.5 4.4 العالم

 توقعات صندوق النقد الدولي. (f) :، قاعدة بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية.   WEO 2011قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي  : املصادر
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 لنشاط الاقتصادي ل ةجاالت الرئيسيامل: القيمة املضافة حسب  5الجدول أ.
 ]نسبة مئوية من الناتج املحلي إلاجمالي[

 
 الزراعة

الصناعة)باستثناء الصناعة 
 الخدمات الصناعة التحويلية التحويلية(

 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 الدول 
 35.8 39.9 35.4 17.0 16.8 16.3 26.9 27.3 25.8 37.3 32.9 38.8 2أفغانستان

 56.6 57.6 57.2 8.0 8.6 8.1 24.4 23.9 23.9 18.9 18.5 18.9 ألبانيا
 30.3 30.3 30.7 4.4 4.5 4.4 61.7 61.6 61.3 8.0 8.1 8.0 2الجزائر

 31.9 25.0 23.0 4.3 5.0 5.3 61.0 69.2 70.0 7.1 5.9 6.9 2أزربيجان
 58.7 52.5 57.2 13.6 14.9 13.9 40.9 47.2 42.5 0.4 0.3 0.3 2البحرين

 52.8 52.5 52.4 17.9 17.9 17.8 28.6 28.5 28.4 18.6 19.0 19.2 2بنغالديش
 51.0 50.9 51.6 8.1 7.8 8.2 14.0 13.7 14.2 35.0 35.4 34.3 2بنين

 26.5 25.2 28.0 11.6 13.7 10.4 72.9 74.1 71.3 0.7 0.6 0.7  2بروناي
 41.9 44.8 44.7 12.0 13.6 13.7 23.5 23.8 23.6 34.6 31.4 31.7 1،2بوركينا فاسو

 46.8 46.8 47.6 16.0 15.5 14.8 31.0 30.3 29.7 22.2 22.8 22.8 2الكاميرون
 25.8 26.0 26.8 5.8 5.6 5.8 53.6 53.8 52.9 20.6 20.2 20.4 2،2التشاد

 41.4 41.3 41.4 4.1 4.1 4.0 10.5 10.5 10.4 48.2 48.3 48.3 2جزر القمر
 45.4 44.3 45.6 17.0 17.3 16.8 28.4 28.9 28.0 26.2 26.8 26.4 2العاجساحل 
 78.4 78.0 78.4 2.7 2.7 2.7 17.9 18.3 17.9 3.7 3.7 3.7 2جيبوتي

 48.8 48.9 49.3 16.6 16.3 16.1 37.6 37.9 36.7 13.6 13.2 14.1 2مصر
 33.9 32.9 35.1 4.4 4.0 4.5 61.5 63.1 60.2 4.6 4.0 4.8 2الغابون 
 55.7 55.9 55.9 5.8 5.8 5.8 16.6 16.2 16.4 27.7 27.9 27.7 2غامبيا
 34.4 33.8 35.1 7.1 6.9 7.0 40.8 41.5 39.5 24.7 24.8 25.3 1،2غينيا
 41.6 39.1 42.8 11.9 11.9 11.6 13.6 13.3 13.5 44.9 47.6 43.7 1،2بيساو-غينيا
 47.1 44.8 47.2 7.4 8.0 7.3 33.1 33.5 32.0 19.8 21.7 20.8 1غوانا

 37.1 37.4 39.5 26.4 27.9 27.0 47.6 48.1 46.8 15.3 14.5 13.7 2أندونيسيا
 47.0 47.2 45.5 11.2 11.3 11.1 43.6 43.0 45.4 9.4 9.8 9.1 2إيران

 34.3 34.8 35.3 1.6 1.5 1.6 60.8 61.6 59.8 4.8 3.6 4.9 2،2العراق
 67.2 66.5 69.0 18.7 19.3 18.0 30.1 31.0 28.2 2.7 2.5 2.8 ألاردن

 55.6 53.3 55.6 11.4 12.1 11.8 38.1 41.2 38.7 6.3 5.4 5.8 2كازاخستان
 48.1 34.9 40.7 5.1 5.4 5.2 51.7 64.9 59.1 0.2 0.2 0.2 2الكويت
 53.8 51.1 51.1 13.6 14.7 11.1 22.3 22.8 18.7 23.9 26.2 30.2 2غرقيزيا

 76.2 76.6 75.4 9.1 8.8 8.8 17.8 17.8 18.5 5.9 5.6 6.0 لبنان
 24.9 18.4 22.1 6.0 4.2 4.5 72.5 79.7 75.8 2.6 1.9 2.1 2ليبيا

 47.0 42.3 43.3 25.1 25.8 27.4 43.6 47.6 46.7 9.4 10.1 10.0 ماليزيا
 78.4 76.6 76.3 6.6 6.5 6.7 16.8 17.7 17.3 4.9 5.7 6.4 املالديف

 40.4 40.2 41.3 5.6 5.8 7.6 20.4 20.1 22.6 39.2 39.7 36.1 1،2مالي
 44.0 45.0 46.2 5.4 5.7 4.8 37.6 36.7 34.2 18.4 18.2 19.7 1،2موريتانيا

 58.8 57.3 61.2 14.3 13.5 14.4 26.8 28.8 25.8 14.3 13.9 13.0 املغرب
 47.4 47.2 47.9 14.7 13.7 15.0 24.6 23.1 25.2 27.9 29.7 27.0 1،2املوزمبيق

 40.4 38.7 42.1 5.5 5.2 5.5 16.0 15.2 14.2 43.6 46.1 43.6 2النيجر
 28.9 25.7 26.6 2.5 2.4 2.5 33.9 41.5 40.7 37.2 32.9 32.7 2،2نجيريا

 35.6 32.6 38.2 10.6 10.5 10.7 63.2 66.4 60.5 1.2 1.0 1.3 2سلطنة عمان
 54.9 53.0 52.6 17.7 19.6 19.0 24.3 26.8 26.9 20.8 20.2 20.5 2باكستان
 67.6 67.2 69.8 13.1 13.7 11.2 25.3 25.9 22.8 7.1 6.9 7.5 فلسطين

 38.6 29.0 27.0 7.8 9.3 8.7 61.3 70.9 72.9 0.1 0.1 0.1 2قطر
 37.9 27.5 31.9 10.6 8.3 9.4 59.1 70.2 65.3 3.0 2.3 2.8 2اململكة العربية السعودية

 60.1 60.6 61.8 13.0 14.5 14.6 21.4 23.5 24.4 18.5 15.8 13.8 2السنغال
 36.6 34.6 33.9 1.8 2.1 2.0 5.2 6.7 8.4 58.2 58.7 57.7 1،2سيراليون 
 32.5 32.5 32.5 2.5 2.5 2.5 7.4 7.4 7.4 60.2 60.2 60.2 2الصومال
 41.9 40.1 41.0 6.4 5.7 6.1 29.3 34.1 30.7 28.8 25.8 28.3 2،2السودان
 49.9 50.4 49.2 22.4 22.0 22.9 44.3 43.8 45.2 5.8 5.9 5.6 1سورينام

 45.1 44.0 46.6 4.6 4.4 5.0 33.9 36.6 34.1 21.0 19.4 19.3 2سوريا
 33.1 36.6 32.2 29.3 25.6 30.1 38.8 35.3 39.8 28.0 28.2 27.9 2طاجكستان

 34.0 34.4 38.6 8.8 9.4 10.3 18.9 20.2 20.9 47.2 45.4 40.4 2توغو
 55.4 54.3 54.8 17.1 18.9 18.3 34.0 35.4 34.1 10.6 10.4 11.1 تونس
 65.7 64.3 63.7 16.6 18.0 18.8 25.1 27.2 27.8 9.1 8.5 8.5 تركيا

 41.0 34.0 42.8 35.6 44.6 31.8 42.7 53.7 38.1 16.3 12.3 19.1 2،2تركمانستان
 52.1 51.6 52.3 7.5 7.7 7.4 24.9 25.4 25.6 23.0 22.9 22.1 2أوغندا

 43.9 42.4 45.1 12.4 11.8 12.4 55.0 56.7 53.8 1.1 0.9 1.1 2إلامارات العربية املتحدة
 43.4 43.4 43.4 21.1 20.7 22.2 31.0 30.4 32.6 25.6 26.2 24.0 1،2أوزبكستان

 47.6 48.2 48.6 7.5 7.8 7.2 42.4 41.7 41.2 10.0 10.1 10.2 2،2اليمن
 46.5 43.4 45.1 14.2 14.0 14.6 42.2 46.3 44.4 11.3 10.3 10.4 منظمة التعاون إلاسالميمتوسط دول 

 52.6 52.5 53.3 25.9 25.2 24.9 38.0 38.4 37.8 9.4 9.1 8.9 البلدان النامية ألاخرى 
 47.3 46.8 47.3 11.6 11.2 11.5 28.6 29.9 29.1 24.0 23.3 23.5 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 35.1 34.0 34.2 6.0 5.7 5.9 37.0 40.7 39.9 27.9 25.2 25.9 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 

 الحسابات القومية الرئيسية . قاعدة بيانات  البيزند مركز أنقرة، قاعدة بيانات الشعبة إلاحصائية باألمم املتحدة : املصادر

 : دولة تعاني من الدخل املنخفض وأزمة الغذاء.2للمنتجات ألاولية غير النفط، : دولة مصدرة 1دولة مصدرة للنفط،  :2
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 : مجموعات النفقات الرئيسية 6الجدول أ.

 ]نسبة مئوية من الناتج املحلي إلاجمالي[

 
ي سر ألا   صافي الصادرات إجمالي تكوين رأس املال الحكومة 

 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 الدول 
 27.3- 35.5- 39.3- 24.6 27.6 30.6 9.1 10.0 10.6 91.6 97.9 98.1 أفغانستان

 24.8- 26.7- 26.7- 33.1 37.1 36.2 9.1 9.2 10.2 81.9 80.4 80.3 ألبانيا
 1.0- 19.4 22.3 49.2 38.3 34.6 16.1 13.3 11.4 35.7 29.0 31.7 الجزائر

 25.6 42.3 39.6 18.3 18.7 21.5 12.9 8.5 9.7 43.2 33.4 33.4 أزربيجان
 22.5 22.4 25.4 27.2 33.9 27.0 15.5 13.3 14.1 34.8 30.4 33.5 البحرين

 9.5- 8.4- 6.9- 24.2 24.2 24.5 5.2 5.3 5.5 74.8 74.4 74.1 بنغالديش
 9.3- 7.7- 8.8- 24.6 20.6 20.7 12.6 11.8 12.3 72.1 75.2 75.8 بنين

 45.7 50.7 40.0 12.4 13.7 13.0 19.3 17.1 22.6 19.2 17.7 20.2  بروناي
 14.7- 16.9- 14.3- 22.7 23.0 15.3 20.2 20.4 22.9 71.8 73.4 76.2 بوركينا فاسو

 4.3- 3.1- 1.1- 16.6 18.1 17.6 13.9 10.6 10.1 73.8 74.4 73.3 الكاميرون
 15.1 34.1 32.3 20.2 15.9 16.1 29.4 23.2 23.4 35.4 26.8 28.2 التشاد

 30.0- 34.0- 26.9- 13.4 14.3 10.4 15.7 15.3 14.3 100.8 104.5 102.3 جزر القمر
 11.9 7.4 5.1 10.2 11.1 10.9 8.7 14.9 15.1 69.2 66.6 68.9 ساحل العاج

 3.2- 24.8- 24.3- 16.0 19.8 19.6 19.9 23.2 23.3 68.4 81.9 81.4 جيبوتي
 6.6- 5.6- 4.6- 19.2 22.4 20.9 11.4 10.9 11.3 76.1 72.3 72.4 مصر

 33.8 47.4 41.3 23.1 21.0 24.0 17.8 12.7 14.1 33.9 26.4 29.7 الغابون 
 25.7- 24.3- 30.2- 37.1 34.4 37.6 10.5 10.4 6.5 83.2 83.4 88.6 غامبيا
 4.9- 6.2- 5.3- 24.9 23.0 19.9 9.5 8.9 6.7 70.6 74.2 78.7 غينيا
 18.1- 15.6- 18.7- 10.3 8.7 11.7 11.8 12.2 15.2 94.5 94.7 91.8 بيساو-غينيا
 24.6- 32.8- 28.2- 26.6 23.9 24.7 16.2 15.4 15.2 81.8 93.4 88.4 غوانا

 2.8 1.1 4.0 31.0 27.8 24.9 9.6 8.4 8.3 58.6 61.0 63.5 أندونيسيا
 2.5 6.3 11.6 32.2 34.5 30.7 10.9 9.8 11.2 54.3 49.3 40.9 إيران

 1.3 20.6 22.6 26.1 26.2 9.5 26.5 17.4 22.2 54.8 32.0 45.7 العراق
 21.9- 30.6- 38.3- 27.1 31.1 32.0 16.4 18.2 20.4 72.1 77.4 85.9 ألاردن

 8.7 20.2 6.7 29.6 27.5 35.5 12.3 10.4 11.1 46.1 43.5 45.1 كازاخستان
 28.3 40.8 35.1 13.9 18.9 21.2 20.5 12.6 14.0 37.2 27.7 29.7 الكويت
 24.4- 39.0- 31.2- 19.0 28.9 26.6 19.2 17.5 17.1 91.0 92.5 87.5 غرقيزيا

 26.2- 29.2- 25.2- 30.2 30.6 27.7 16.5 14.7 14.6 77.9 83.9 82.9 لبنان
 41.0 42.5 41.8 9.7 9.5 9.6 12.6 12.5 12.4 36.6 35.6 36.1 ليبيا

 21.5 23.1 20.3 14.0 19.1 21.7 14.3 12.5 12.2 50.2 45.2 45.8 ماليزيا
 22.1- 24.8- 18.5- 57.5 58.4 54.3 40.0 40.4 36.3 24.6 26.1 27.9 املالديف

 2.1- 1.5- 3.7- 22.1 20.2 21.6 17.6 17.6 17.4 62.4 63.8 64.7 مالي
 27.6- 33.2- 24.1- 24.9 27.4 22.7 16.3 14.9 22.0 83.0 87.0 76.1 موريتانيا

 11.4- 13.5- 9.1- 32.6 36.3 32.5 17.9 17.2 18.2 60.9 60.0 58.4 املغرب
 11.5- 7.3- 7.4- 20.3 15.1 15.3 13.1 11.7 11.9 79.3 80.5 80.1 املوزمبيق

 20.6- 15.6- 12.5- 29.1 29.2 23.1 17.2 15.1 15.6 74.3 71.3 73.8 النيجر
 14.4 13.4 8.4 9.6 8.0 9.2 5.6 11.5 7.9 70.3 67.1 74.5 نجيريا

 14.0 21.3 16.4 28.3 30.7 31.8 17.0 14.5 18.9 39.4 33.5 33.0 سلطنة عمان
 9.8- 11.0- 7.2- 19.7 22.0 22.5 10.7 12.4 9.2 79.4 76.6 75.5 باكستان
 58.6- 57.2- 55.1- 21.7 18.0 24.8 22.4 23.0 21.4 114.5 116.2 108.9 فلسطين

 11.9 23.5 22.9 46.8 40.3 37.6 24.2 18.6 21.6 18.0 17.6 17.9 قطر
 10.0 30.8 27.0 25.5 22.0 21.4 25.9 19.6 22.3 38.6 27.6 29.2 اململكة العربية السعودية

 19.9- 21.8- 22.4- 27.1 29.6 29.5 14.2 12.9 13.5 78.6 79.3 79.5 السنغال
 25.2- 25.2- 24.1- 40.1 40.1 37.5 14.4 14.4 12.3 70.8 70.8 74.3 سيراليون 
 1.4- 1.4- 1.4- 20.0 20.1 19.7 8.7 8.7 8.8 72.6 72.6 72.9 الصومال
 6.2- 0.7 3.8- 22.7 23.6 24.2 14.4 16.4 14.8 68.4 59.2 64.8 السودان
 4.8 0.2 4.9 76.7 79.5 79.7 4.5 4.8 4.3 15.7 16.8 15.0 سورينام

 4.6- 0.1 0.8 24.0 27.2 27.8 11.4 12.0 12.3 69.3 60.7 59.1 سوريا
 40.3- 46.4- 35.3- 25.0 26.5 24.6 9.7 7.3 8.9 105.5 89.6 84.2 طاجكستان

 16.8- 16.8- 18.4- 18.4 17.7 14.6 13.6 13.4 12.3 84.8 85.7 91.5 توغو
 3.4- 3.4- 2.2- 26.2 27.6 25.6 14.4 13.9 14.5 62.8 62.0 62.1 تونس
 1.2- 4.4- 5.2- 14.9 21.8 21.1 14.7 12.8 12.8 71.5 69.8 71.3 تركيا

 32.4 29.8 49.1 4.5 6.5 3.4 9.1 8.3 9.1 54.0 55.5 38.5 تركمانستان
 15.2- 11.6- 11.1- 21.4 20.3 23.0 10.3 9.9 11.2 83.7 81.4 77.0 أوغندا

 6.5 11.4 10.0 36.5 33.8 33.8 9.6 9.3 10.1 47.4 45.5 46.2 إلامارات العربية املتحدة
 8.4 8.7 8.4 20.5 21.1 21.8 17.4 17.1 17.1 53.7 53.0 52.7 أوزبكستان

 10.5- 4.8- 6.9- 21.3 24.2 23.5 13.6 12.5 15.1 74.4 68.1 68.4 اليمن
 3.7 9.2 8.5 24.9 25.2 24.1 14.1 12.7 13.0 57.4 52.6 54.1 متوسط دول منظمة التعاون إلاسالمي

 2.9 3.0 2.6 30.7 32.1 30.5 15.4 14.9 14.5 52.7 52.1 52.2 النامية ألاخرى البلدان 
 10.6- 7.6- 8.3- 23.6 23.8 23.7 11.4 11.8 11.9 73.5 70.5 71.8 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 3.3- 3.3 4.4 20.1 20.0 20.2 15.2 15.4 14.5 67.8 60.4 60.3 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 

 الحسابات القومية الرئيسية . قاعدة بيانات  البيزند مركز أنقرة، قاعدة بيانات الشعبة إلاحصائية باألمم املتحدة : املصادر
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 119  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 الصناعي إلانتاج:  7الجدول أ.

 ]السعر الجاري للدوالر ألامريكي ، بليون [
 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 الدول 

 2.1 1.8 1.6 1.4 1.1 0.6 0.2 أفغانستان
 1.1 1.2 0.9 0.9 0.8 0.3 0.3 ألبانيا

 69.9 84.6 65.7 59.3 51.3 25.9 15.1 الجزائر
 21.5 28.6 19.7 12.0 6.5 1.9 0.8 أزربيجان
 7.7 10.2 7.7 6.5 5.2 3.3 2.0 البحرين

 17.3 15.5 13.4 11.5 10.5 7.7 6.5 بنغالديش
 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 بنين

 7.4 10.3 8.4 8.1 6.6 3.6 1.8  بروناي
 1.2 1.2 1.0 0.8 0.8 0.4 0.4 بوركينا فاسو

 5.7 6.1 5.0 5.0 4.4 2.9 2.2 الكاميرون
 3.5 4.3 3.5 3.3 3.0 0.1 0.2 التشاد

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جزر القمر
 4.9 5.1 4.1 3.8 3.6 2.5 2.1 ساحل العاج

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 جيبوتي
 59.4 52.9 40.9 35.6 30.0 26.1 17.3 مصر

 6.4 8.7 6.5 5.6 5.4 2.8 2.5 الغابون 
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 غامبيا
 1.3 1.1 1.1 0.8 0.7 0.6 0.8 غينيا
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 بيساو-غينيا
 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 غوانا

 204.0 202.3 168.9 143.7 112.9 66.7 78.1 أندونيسيا
 144.0 144.4 127.4 100.1 85.7 33.5 32.6 إيران

 16.4 14.1 14.2 14.2 15.0 17.7 6.1 العراق
 5.9 5.7 3.6 2.9 2.6 1.5 1.2 ألاردن

 32.3 42.9 29.7 23.9 17.0 6.0 7.1 كازاخستان
 56.8 97.5 68.6 63.6 49.0 21.5 13.4 الكويت
 0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 غرقيزيا

 2.4 1.4 1.8 1.9 2.2 2.2 1.9 لبنان
 47.2 71.2 50.5 45.9 36.7 16.7 11.2 ليبيا

 79.1 101.4 83.5 73.5 64.4 41.6 30.9 ماليزيا
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 املالديف

 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 0.4 0.3 مالي
 0.8 0.9 0.7 0.9 0.4 0.2 0.3 موريتانيا

 17.7 19.3 13.6 12.2 11.5 7.9 8.1 املغرب
 2.0 1.9 1.7 1.5 1.3 0.6 0.2 املوزمبيق

 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 النيجر
 54.8 82.4 64.6 58.5 46.7 23.2 13.2 نجيريا

 32.0 37.5 23.7 22.0 18.5 11.1 6.2 سلطنة عمان
 33.4 34.1 32.8 28.9 25.3 13.9 13.5 باكستان
 0.8 0.9 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 فلسطين

 54.3 70.7 53.8 42.8 29.5 11.9 3.8 قطر
 200.2 316.3 235.2 214.7 184.9 90.5 59.8 اململكة العربية السعودية

 1.9 2.1 1.8 1.5 1.4 0.8 0.9 السنغال
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 سيراليون 
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 الصومال
 11.9 14.8 12.5 8.4 5.8 1.7 1.0 السودان
 0.9 1.0 0.8 0.7 0.5 0.2 0.2 سورينام

 16.5 16.4 12.3 10.3 7.8 5.9 1.9 سوريا
 1.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 طاجكستان

 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 توغو
 10.5 11.4 9.4 7.6 6.9 4.6 4.4 تونس
 116.6 144.3 129.3 107.0 98.0 61.4 70.4 تركيا

 6.1 6.8 4.1 3.2 2.7 1.5 1.2 تركمانستان
 2.0 1.9 1.6 1.2 1.1 0.7 0.6 أوغندا

 122.5 128.7 98.9 86.1 69.1 34.5 18.5 إلامارات العربية املتحدة
 7.5 5.7 5.4 3.8 2.8 1.9 2.8 أوزبكستان

 10.3 10.8 8.8 8.4 7.5 4.1 1.4 اليمن
 1,506.2 1,825.1 1,443.4 1,248.2 1,041.2 565.8 446.1 التعاون إلاسالميمجموع دول منظمة 

 4,132.1 4,296.9 3,544.6 2,908.9 2,422.5 1,380.0 1,138.3 البلدان النامية ألاخرى 
 57.6 59.7 50.7 42.2 36.0 18.9 13.1 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 52.8 60.0 47.4 38.5 32.8 14.4 9.3 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 6,951.2 7,576.5 7,322.3 6,794.9 6,458.9 5,249.1 5,391.6 البلدان املتقدمة

 12,589.4 13,698.5 12,310.2 10,952.0 9,922.6 7,194.8 6,976.0 العالم

 الحسابات القومية الرئيسية . باألمم املتحدةقاعدة بيانات  البيزند مركز أنقرة، قاعدة بيانات الشعبة إلاحصائية  : املصادر
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 120  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 إلاجمالي تكوين رأس املال الثابت:  2الجدول أ.

 ]السعر الجاري للدوالر أمريكي ، بليون [
 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 الدول 

 3.2 3.0 3.1 2.7 2.1 0.5 0.4 أفغانستان
 4.0 4.8 4.1 3.5 3.0 1.2 0.5 ألبانيا

 47.8 47.5 35.3 27.1 23.1 11.3 11.4 الجزائر
 7.8 9.1 7.1 6.2 5.5 1.2 0.5 أزربيجان
 5.1 7.3 4.9 4.1 3.1 1.0 0.9 البحرين

 21.6 19.3 16.8 14.9 14.1 10.5 7.2 بنغالديش
 1.6 1.3 1.1 0.9 0.8 0.4 0.4 بنين

 1.3 2.0 1.6 1.2 1.1 0.8 1.7  بروناي
 1.7 1.6 1.4 1.0 0.8 0.5 0.5 بوركينا فاسو

 3.7 4.2 3.6 3.0 2.9 1.5 1.2 الكاميرون
 1.3 1.3 1.1 1.0 1.2 0.2 0.2 التشاد

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 جزر القمر
 2.3 2.3 1.9 1.5 1.5 1.3 1.4 ساحل العاج

 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 جيبوتي
 35.6 36.7 27.0 21.0 16.7 17.0 11.0 مصر

 2.3 2.8 2.3 2.1 1.9 0.9 1.0 الغابون 
 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 غامبيا
 1.1 0.8 0.8 0.6 0.8 1.1 1.0 غينيا
 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 بيساو-غينيا
 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 غوانا

 167.8 141.2 107.9 88.0 67.6 32.8 57.5 أندونيسيا
 82.4 98.0 73.9 59.4 53.0 26.8 22.6 إيران

 6.7 6.4 4.6 4.2 3.5 0.6 0.2 العراق
 6.4 6.6 5.0 4.2 3.9 1.8 2.0 ألاردن

 30.8 35.8 31.5 24.5 16.0 3.2 4.7 كازاخستان
 15.2 27.7 24.0 16.2 11.8 4.0 3.7 الكويت
 1.3 1.4 1.0 0.7 0.4 0.3 0.3 غرقيزيا

 10.1 8.9 6.7 5.1 4.8 3.5 4.0 لبنان
 5.5 7.4 5.8 5.3 3.9 4.9 3.3 ليبيا

 39.0 43.5 40.3 32.5 28.3 23.7 39.8 ماليزيا
 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.2 0.1 املالديف

 1.7 1.6 1.4 1.0 0.8 0.5 0.6 مالي
 0.7 0.9 0.6 0.7 1.2 0.2 0.2 موريتانيا

 29.0 29.4 23.5 18.5 16.4 9.6 8.4 املغرب
 2.0 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3 0.6 املوزمبيق

 1.5 1.5 1.0 0.8 0.7 0.3 0.2 النيجر
 16.7 17.1 15.2 12.0 6.1 3.3 2.1 نجيريا

 14.7 17.9 12.8 8.9 7.2 3.0 2.6 سلطنة عمان
 29.0 29.8 29.9 26.0 19.1 11.3 13.5 باكستان
 1.2 1.0 1.1 1.4 1.3 1.4 1.1 فلسطين

 44.8 43.4 29.2 19.1 14.3 3.5 2.4 قطر
 91.7 93.2 78.8 62.2 52.2 32.9 27.6 السعوديةاململكة العربية 

 3.0 3.5 2.9 2.4 2.0 1.0 0.9 السنغال
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 سيراليون 
 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 الصومال
 10.6 12.4 11.5 9.4 7.3 1.3 1.8 السودان
 2.3 2.4 1.9 1.5 1.6 0.5 0.2 سورينام

 12.9 8.8 10.8 6.2 6.5 3.4 3.7 سوريا
 1.2 0.8 0.7 0.4 0.3 0.1 0.3 طاجكستان

 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 توغو
 10.3 10.2 8.6 7.3 6.5 5.1 4.4 تونس
 103.7 145.3 138.6 118.3 101.6 54.4 50.4 تركيا

 0.8 1.0 0.4 0.4 0.4 1.5 0.5 تركمانستان
 3.6 3.3 3.1 2.3 2.1 1.1 1.1 أوغندا

 86.7 81.8 67.7 32.9 25.5 15.6 12.2 العربية املتحدةإلامارات 
 6.7 5.4 4.7 3.2 3.2 3.3 4.4 أوزبكستان

 4.6 5.6 4.8 3.7 3.4 1.7 1.1 اليمن
 988.0 1,041.4 865.8 673.0 554.7 308.6 319.3 مجموع دول منظمة التعاون إلاسالمي

 4,183.4 4,213.0 3,346.0 2,639.3 2,184.1 1,130.6 975.6 البلدان النامية ألاخرى 
 60.8 60.1 53.1 44.6 40.6 22.0 16.6 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 43.0 44.2 35.5 27.6 22.0 11.9 10.3 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 7,212.9 8,612.1 8,311.7 7,607.6 7,103.5 5,443.4 5,140.4 البلدان املتقدمة

 12,384.3 13,866.5 12,523.5 10,919.9 9,842.3 6,882.6 6,435.3 العالم

 ، قاعدة بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية. WEO 2011قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي  : املصادر
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 121  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 معدل التضخم السنوي حسب أسعار املستهلك:  2الجدول أ.

 ]نسبة مئوية[
2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدول 

f
 2012

f
 

 1.0 9.8 8.0 12.2- 26.8 13.0 5.1 أفغانستان
 3.5 4.5 3.6 2.2 3.4 2.9 2.4 ألبانيا

 4.3 5.0 4.3 5.7 4.9 3.6 2.3 الجزائر
 7.5 10.3 5.7 1.5 20.8 16.6 8.4 أزربيجان
 2.8 3.0 2.0 2.8 3.5 3.3 2.0 البحرين

 7.3 7.6 8.2 5.4 8.9 9.1 6.8 بنغالديش
 3.0 4.2 2.1 2.2 8.0 1.3 3.8 بنين

 1.2 1.2 0.5 1.0 2.1 1.0 0.2  بروناي
 2.0 2.0 0.4 2.6 10.7 0.2- 2.4 بوركينا فاسو

 2.5 3.0 1.3 3.0 5.3 1.1 4.9 الكاميرون
 3.0 3.0 1.0 10.1 8.3 7.4- 7.7 التشاد

 3.6 3.9 2.7 4.8 4.8 4.5 3.4 جزر القمر
 2.5 5.0 1.4 1.0 6.3 1.9 2.5 ساحل العاج

 2.3 4.6 4.0 1.7 12.0 5.0 3.5 جيبوتي
 12.0 11.5 11.7 16.2 11.7 11.0 4.2 مصر

 3.4 2.3 0.6 1.9 5.3 5.0 1.4- الغابون 
 5.5 5.9 5.0 4.6 4.5 5.4 2.1 غامبيا
 15.1 19.6 15.5 4.7 18.4 22.9 34.7 غينيا
 2.0 4.0 1.1 1.6- 10.4 4.6 0.7 بيساو-غينيا
 6.1 6.2 3.7 3.0 8.1 12.2 6.7 غوانا

 5.9 7.1 5.1 4.8 9.8 6.0 13.1 أندونيسيا
 12.5 22.5 12.5 10.8 25.4 18.4 11.9 إيران

 5.0 5.0 5.1 2.8- 2.7 30.8 53.2 العراق
 5.6 6.1 5.0 0.7- 13.9 4.7 6.3 ألاردن

 6.4 9.1 7.4 7.4 17.1 10.8 8.7 كازاخستان
 2.7 6.1 4.1 4.0 10.6 5.5 3.1 الكويت
 9.3 18.8 7.8 6.8 24.5 10.2 5.6 غرقيزيا

 3.0 6.5 4.5 1.2 10.8 4.1 5.6 لبنان
 -.- -.- 2.4 2.8 10.4 6.2 1.4 ليبيا

 2.5 2.8 1.7 0.6 5.4 2.0 3.6 ماليزيا
 5.8 6.5 5.0 4.0 12.3 7.4 3.5 املالديف

 2.7 4.5 1.2 2.2 9.1 1.5 1.5 مالي
 6.7 7.3 6.1 2.2 7.3 7.3 6.2 موريتانيا

 2.9 2.9 1.0 1.0 3.9 2.0 3.3 املغرب
 7.2 9.5 12.7 3.3 10.3 8.2 13.2 املوزمبيق

 2.0 3.8 0.9 1.1 10.5 0.1 0.1 النيجر
 9.5 11.1 13.7 12.5 11.6 5.4 8.2 نجيريا

 3.0 3.5 3.3 3.5 12.6 5.9 3.4 سلطنة عمان
 14.0 15.5 11.7 20.8 12.0 7.8 7.9 باكستان
 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- فلسطين

 4.1 4.2 2.4- 4.9- 15.0 13.8 11.8 قطر
 5.6 6.0 5.4 5.1 9.9 4.1 2.3 اململكة العربية السعودية

 2.5 3.9 1.2 1.7- 5.8 5.9 2.1 السنغال
 8.8 14.7 17.8 9.2 14.8 11.7 9.5 سيراليون 
 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- الصومال
 7.0 9.0 13.0 11.3 14.3 8.0 7.2 السودان
 10.4 17.9 6.9 0.1- 14.6 6.4 11.3 سورينام

 5.0 6.0 4.4 2.8 15.2 4.7 10.4 سوريا
 9.7 13.9 6.5 6.5 20.4 13.2 10.0 طاجكستان

 2.0 6.2 3.2 1.9 8.7 0.9 2.2 توغو
 3.3 4.0 4.4 3.5 4.9 3.4 4.2 تونس
 6.0 5.7 8.6 6.3 10.4 8.8 9.6 تركيا

 7.3 6.1 4.4 2.7- 14.5 6.3 8.2 تركمانستان
 11.0 6.1 9.4 14.2 7.3 6.8 6.6 أوغندا

 3.0 4.5 0.9 1.6 12.3 11.1 9.3 إلامارات العربية املتحدة
 12.3 11.6 9.4 14.1 12.7 12.3 14.2 أوزبكستان

 11.0 13.0 12.1 3.7 19.0 7.9 10.8 اليمن
 7.1 8.8 7.2 6.9 11.9 8.5 8.4 إلاسالميمتوسط دول منظمة التعاون 

 4.9 6.4 6.0 4.9 8.6 5.9 4.8 البلدان النامية ألاخرى 
 6.8 7.9 8.5 5.4 11.4 7.5 7.2 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 9.0 9.7 8.7 15.2 15.3 13.3 12.2 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 1.7 2.2 1.6 0.1 3.4 2.2 2.4 البلدان املتقدمة

 3.4 4.5 3.7 2.5 6.0 4.0 3.7 العالم

 توقعات صندوق النقد الدولي. (f) :، قاعدة بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية.   WEO 2011قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي  : املصادر
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 122  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 السكان: 21الجدول أ.

 ]مليون [
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2000 الدول 

f
 2012

f
 

 32.0 31.1 30.2 29.3 28.4 27.4 26.7  أفغانستان
 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 ألبانيا

 37.2 36.7 36.1 35.6 34.5 34.4 33.8 30.4 الجزائر
 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.7 8.1 أزربيجان
 1.2 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 البحرين

 169.1 166.8 164.5 162.2 160.0 157.8 155.5 140.8 بنغالديش
 10.2 9.9 9.6 9.4 9.1 8.9 8.6 7.1 بنين

 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3  بروناي
 15.4 15.0 14.7 14.4 14.0 13.7 13.4 11.3 بوركينا فاسو

 21.5 20.9 20.4 19.9 19.4 18.9 18.3 15.3 الكاميرون
 10.7 10.5 10.2 10.0 9.7 9.5 9.3 7.5 التشاد

 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 جزر القمر
   22.0 21.4 20.8 20.2 19.6 16.7 ساحل العاج

 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 جيبوتي
 81.5 79.9 78.3 76.8 75.2 73.6 71.3 63.3 مصر

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 الغابون 
 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.3 غامبيا
 10.9 10.6 10.3 10.1 9.8 9.6 9.4 8.4 غينيا
 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 بيساو-غينيا
 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 غوانا

 240.5 237.4 234.4 231.4 228.5 225.6 222.7 205.1 أندونيسيا
 77.9 76.6 75.4 74.1 72.9 71.7 70.5 63.7 إيران

 33.6 32.8 32.0 31.2 30.4 29.6 28.8 0.0 العراق
 6.4 6.3 6.1 6.0 5.9 5.7 5.6 4.9 ألاردن

 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.5 15.4 14.9 كازاخستان
 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 2.2 الكويت
 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 4.9 غرقيزيا

 4.0 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.6 لبنان
   6.6 6.4 6.3 6.2 6.0 5.3 ليبيا

 29.2 28.7 28.3 27.9 27.5 27.2 26.8 23.3 ماليزيا
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 املالديف

 14.2 13.8 13.4 13.0 12.7 12.4 12.1 10.5 مالي
 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.5 موريتانيا

 32.5 32.2 31.9 31.5 31.2 30.8 30.5 28.5 املغرب
 22.5 22.0 21.6 21.2 20.7 20.3 19.9 17.7 املوزمبيق

 15.6 15.1 14.6 14.2 13.8 13.4 12.9 10.8 النيجر
 164.8 160.3 156.1 151.9 147.8 143.9 140.0 119.0 نجيريا

 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.7 2.4 سلطنة عمان
 172.2 169.4 166.6 163.8 161.0 158.2 155.4 137.5 باكستان
   4.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.0 فلسطين

 1.8 1.8 1.7 1.6 1.4 1.2 1.0 0.6 قطر
 27.3 26.7 26.1 25.5 24.9 24.3 23.7 20.5 اململكة العربية السعودية

 13.8 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 11.9 10.3 السنغال
 6.2 6.0 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 4.2 سيراليون 
   9.3 9.1 8.9 8.7 8.5 7.4 الصومال
 42.2 41.2 40.1 39.1 38.1 37.2 36.2 31.1 السودان
 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 سورينام

 21.6 21.1 20.6 20.1 19.6 19.2 18.7 16.3 سوريا
 7.9 7.8 7.6 7.5 7.3 7.1 7.0 6.2 طاجكستان

 7.3 7.1 7.0 6.8 6.6 6.5 6.3 5.4 توغو
 10.8 10.7 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 9.6 تونس
 73.0 72.2 71.3 70.5 69.7 68.9 68.1 62.8 تركيا

 5.6 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 4.6 تركمانستان
 36.5 35.2 34.0 32.8 31.7 30.6 29.7 24.4 أوغندا

 5.4 5.2 5.1 4.9 4.8 4.5 4.2 3.0 إلامارات العربية املتحدة
 28.9 28.6 28.2 27.9 27.6 27.2 26.8 24.9 أوزبكستان

 25.9 25.1 24.4 23.7 23.0 22.3 21.6 17.9 اليمن
 1,569.6 1,540.6 1,554.1 1,525.2 1,495.6 1,467.5 1,438.7 1,228.4 مجموع دول منظمة التعاون إلاسالمي

 4,347.7 4,302.5 4,257.6 4,214.1 4,169.2 4,124.1 4,079.6 3,807.8 البلدان النامية ألاخرى 
 441.1 431.4 431.3 421.9 412.7 403.7 395.0 321.4 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 444.8 434.8 425.1 415.7 406.2 397.0 388.0 336.8 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 1,031.1 1,025.5 1,019.7 1,014.2 1,008.4 1,001.5 994.7 957.4 البلدان املتقدمة

 6,948.4 6,868.7 6,818.1 6,740.4 6,660.2 6,580.6 6,500.8 5,983.2 العالم

 توقعات صندوق النقد الدولي. (f) :، قاعدة بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية.   WEO 2011قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي  : املصادر
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 123  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 املناطق الحضريةسكان : 11الجدول أ.

 ]نسبة مئوية من مجموع السكان[
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 الدول 

e
 

 22.6 24.4 24.0 23.7 23.3 22.9 21.3 أفغانستان
 47.4 47.4 46.7 46.1 45.4 44.8 41.7 ألبانيا

 66.5 65.9 65.2 64.6 63.9 63.3 59.8 الجزائر
 51.9 52.1 51.9 51.8 51.6 51.5 51.2 أزربيجان
 88.6 88.6 88.5 88.5 88.4 88.4 88.4 البحرين

 28.1 27.6 27.1 26.7 26.2 25.7 23.6 بنغالديش
 42.0 41.6 41.2 40.8 40.4 40.0 38.3 بنين

 75.7 75.3 74.8 74.4 73.9 73.5 71.1  بروناي
 20.0 20.0 19.6 19.1 18.7 18.3 16.6 بوركينا فاسو

 58.4 57.6 56.8 55.9 55.1 54.3 49.9 الكاميرون
 27.6 27.1 26.7 26.2 25.8 25.3 23.4 التشاد

 28.2 28.1 28.1 28.0 28.0 27.9 28.1 جزر القمر
 50.6 49.4 48.8 48.1 47.5 46.8 43.5 ساحل العاج

 87.7 87.7 87.3 86.9 86.5 86.1 83.3 جيبوتي
 43.4 42.8 42.7 42.7 42.6 42.6 42.6 مصر

 86.0 85.5 85.0 84.6 84.1 83.6 80.1 الغابون 
 58.1 57.3 56.4 55.6 54.7 53.9 49.1 غامبيا
 35.4 34.9 34.4 34.0 33.5 33.0 31.0 غينيا
 30.0 29.9 29.8 29.8 29.7 29.6 29.7 بيساو-غينيا
 28.6 28.4 28.4 28.3 28.3 28.2 28.6 غوانا

 52.6 52.6 51.5 50.3 49.2 48.1 42.0 أندونيسيا
 70.8 69.0 68.5 67.9 67.4 66.9 64.2 إيران

 66.2 66.5 66.6 66.7 66.8 66.9 67.8 العراق
 78.5 78.5 78.4 78.4 78.3 78.3 78.3 ألاردن

 58.5 58.2 57.9 57.7 57.4 57.1 56.3 كازاخستان
 98.4 98.4 98.4 98.3 98.3 98.3 98.2 الكويت
 34.5 36.4 36.3 36.1 36.0 35.8 35.4 غرقيزيا

 87.2 87.1 87.0 86.8 86.7 86.6 86.0 لبنان
 77.9 77.7 77.5 77.4 77.2 77.0 76.4 ليبيا

 72.2 71.3 70.4 69.4 68.5 67.6 62.0 ماليزيا
 40.1 39.2 37.9 36.5 35.2 33.9 27.7 املالديف

 35.9 32.7 32.2 31.6 31.1 30.5 27.9 مالي
 41.4 41.2 41.0 40.8 40.6 40.4 40.0 موريتانيا

 58.2 56.4 56.0 55.7 55.3 55.0 53.3 املغرب
 38.4 37.6 36.8 36.1 35.3 34.5 30.7 املوزمبيق

 17.1 16.6 16.5 16.5 16.4 16.3 16.2 النيجر
 49.8 49.1 48.4 47.6 46.9 46.2 42.5 نجيريا

 73.0 71.7 71.6 71.6 71.5 71.5 71.6 سلطنة عمان
 35.9 36.6 36.2 35.7 35.3 34.9 33.2 باكستان
 74.1 72.0 71.9 71.8 71.7 71.6 71.5 فلسطين

 95.8 95.7 95.6 95.6 95.5 95.4 94.9 قطر
 82.1 82.3 82.4 82.6 82.0 81.4 79.8 اململكة العربية السعودية

 42.4 42.6 42.4 42.1 41.9 41.6 40.6 السنغال
 38.4 38.1 37.8 37.4 37.1 36.8 35.5 سيراليون 
 37.4 37.0 36.5 36.1 35.6 35.2 33.2 الصومال
 40.1 44.3 43.4 42.6 41.7 40.8 36.1 السودان
 75.3 75.3 74.9 74.6 74.2 73.9 72.1 سورينام

 55.7 54.6 54.2 53.9 53.5 53.2 51.6 سوريا
 26.3 26.5 26.5 26.4 26.4 26.4 26.5 طاجكستان

 43.4 42.7 42.0 41.3 40.6 39.9 36.5 توغو
 67.3 66.9 66.5 66.1 65.7 65.3 63.4 تونس
 69.6 69.1 68.7 68.2 67.8 67.3 64.7 تركيا

 49.5 49.1 48.6 48.2 47.7 47.3 45.8 تركمانستان
 13.3 13.1 13.0 12.8 12.7 12.5 12.1 أوغندا

 77.9 77.9 77.9 77.8 77.8 77.7 77.8 إلامارات العربية املتحدة
 36.2 36.9 36.8 36.8 36.7 36.7 37.3 أوزبكستان

 31.8 31.2 30.6 30.1 29.5 28.9 26.3 اليمن
 47.4 47.2 46.7 46.1 45.6 45.1 42.3 متوسط دول منظمة التعاون إلاسالمي

 29.8 29.9 29.4 29.0 28.5 28.0 26.2 البلدان النامية ألاخرى 
 28.5 28.3 27.8 27.2 26.7 26.2 23.9 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 44.4 43.7 43.2 42.7 42.3 41.8 39.6 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 76.4 76.2 75.9 75.7 75.5 75.3 74.2 البلدان املتقدمة

 50.7 49.9 49.5 49.1 48.7 48.3 46.2 العالم

تقديرات إدارة الشؤون  (e) :، قاعدة بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية.   WEO 2011قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي  : املصادر

 .)مراجعة 1110الاقتصادية والاجتماعية آفاق التحضر العالمي )
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 124  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 )دوالر أمريكي  مليون ،  F.O.B   (إجمالي صادرات السلع: 12الجدول أ.
 2010 2009 2008 2007 2006 الدول 

  532                  448                  475                    340                  249                 أفغانستان
  1,424               988                  1,163                 1,016               748                 ألبانيا

  54,487             45,188             79,280               59,227             54,547            الجزائر
  22,053             14,700             47,756               6,058               6,372              أزربيجان
  29,454             23,154             29,160               24,365             19,954            البحرين

  14,666             14,378             13,628               12,688             11,623            بنغالديش
  533                  413                  635                    441                  382                 بنين

  8,192               6,448               10,226               7,159               7,099               بروناي
  638                  450                  475                    421                  385                 بوركينا فاسو

  4,445               3,796               5,598                 4,904               4,655              الكاميرون
  2,668               2,105               3,599                 2,276               2,280              التشاد

  23                    28                    31                      35                    36                   جزر القمر
  10,815             10,306             9,858                 8,046               8,138              ساحل العاج

  442                  371                  413                    339                  363                 جيبوتي
  28,172             23,099             26,233               16,168             13,720            مصر

  6,815               4,784               8,045                 6,176               4,626              الغابون 
  82                    55                    51                      43                    35                   غامبيا
  1,975               1,279               1,891                 2,118               1,543              غينيا
  254                  152                  140                    301                  87                   بيساو-غينيا
  1,153               959                  1,010                 829                  688                 غوانا

  157,791           116,510           137,022             114,112           100,842          أندونيسيا
  102,263           74,849             119,506             89,412             75,777            إيران

  47,201             35,652             56,414               35,204             27,461            العراق
  5,936               5,041               6,243                 5,535               5,204              ألاردن

  49,672             36,712             52,472               37,836             29,902            كازاخستان
  60,149             47,491             78,454               54,181             46,871            الكويت
  1,179               959                  1,618                 1,134               796                 غرقيزيا

  3,983               3,253               3,979                 3,267               2,487              لبنان
  44,245             35,126             61,566               43,578             39,375            ليبيا

  237,317           157,427           199,510             176,213           160,659          ماليزيا
  106                  113                  188                    152                  162                 املالديف

  235                  162                  228                    244                  386                 مالي
  2,124               1,745               2,355                 1,710               1,394              موريتانيا

  16,313             13,417             19,353               15,126             12,730            املغرب
  2,876               1,853               2,653                 2,412               2,381              املوزمبيق

  203                  532                  287                    383                  429                 النيجر
  76,224             52,729             86,973               66,965             57,709            نجيريا

  33,777             24,112             35,100               23,480             21,462            سلطنة عمان
  21,395             17,523             21,704               18,930             16,604            باكستان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  فلسطين

  65,063             46,214             55,709               41,488             33,622            قطر
  227,750           172,858           304,260             209,309           196,109          السعوديةاململكة العربية 

  2,135               1,885               1,994                 1,465               1,363              السنغال
  300                  216                  272                    304                  208                 سيراليون 
  512                  431                  427                    354                  292                 الصومال
  8,863               7,033               12,069               8,867               5,657              السودان
  1,581               1,344               1,572                 1,393               1,231              سورينام

  15,543             11,343             16,326               12,899             11,386            سوريا
  909                  1,010               1,444                 1,468               1,399              طاجكستان

  1,101               674                  683                    280                  388                 توغو
  15,513             13,969             18,628               14,792             11,370            تونس
  114,062           102,242           132,313             107,373           85,512            تركيا

  3,317               2,955               9,943                 6,289               5,618              تركمانستان
  1,786               1,508               1,722                 1,336               962                 أوغندا

  155,759           117,789           193,193             136,245           118,550          إلامارات العربية املتحدة
  5,407               4,883               7,052                 6,149               5,134              أوزبكستان

  7,351               4,864               9,463                 6,795               6,691              اليمن
  1,678,761        1,269,522        1,892,360          1,399,629        1,225,654       دول منظمة التعاون إلاسالميمجموع 

  4,121,040        3,149,672        4,000,758          3,360,831        2,771,453       البلدان النامية ألاخرى 
  49,403             40,695             53,679               43,304             37,296            البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

  92,190             72,211             108,099             72,480             59,524            البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
  5,807,770        4,426,150        5,902,600          4,768,460        4,004,660       البلدان النامية

  9,181,660        7,930,610        10,108,400        9,119,680        7,980,840       البلدان املتقدمة
 14994300 12360600 16016200 13893300 11989500 العالم

 .1122قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات مديرية إحصاءات التجارة، يونيو  : املصادر
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 )دوالر أمريكي  مليون ،  C.I.F   (إجمالي واردات السلع: 23الجدول أ.

 2010 2009 2008 2007 2006 الدول 
 8,140 6,689 5,653 4,868 3,789 أفغانستان

 4,191 4,234 4,660 4,094 3,002 ألبانيا
 41,509 40,703 39,335 27,295 21,360 الجزائر

 9,660 6,126 7,169 5,714 5,266 أزربيجان
 11,249 9,152 11,893 8,563 7,219 البحرين

 28,713 21,803 23,821 18,476 16,096 بنغالديش
 7,108 6,023 7,006 5,133 3,646 بنين

 3,106 2,555 2,621 2,199 1,960  بروناي
 2,059 1,762 2,017 1,589 1,290 بوركينا فاسو

 4,461 3,931 4,346 3,615 2,916 الكاميرون
 1,203 1,008 933 712 542 التشاد

 214 182 227 160 151 جزر القمر
 8,488 7,004 7,901 6,673 5,816 ساحل العاج

 2,718 2,335 2,508 1,974 1,574 جيبوتي
 63,842 44,934 52,772 27,033 20,594 مصر

 2,699 2,379 2,805 2,733 1,940 الغابون 
 924 838 881 832 708 غامبيا
 4,082 3,670 3,824 2,959 2,309 غينيا
 292 328 287 251 200 بيساو-غينيا
 1,384 1,152 1,334 1,009 945 غوانا

 135,691 96,968 129,274 74,484 61,073 أندونيسيا
 70,300 59,953 70,241 45,168 40,686 إيران

 27,512 23,652 21,472 14,805 13,268 العراق
 15,262 14,236 16,987 13,531 11,548 ألاردن

 36,875 32,608 43,180 37,526 27,113 كازاخستان
 21,535 19,121 25,782 21,265 16,574 الكويت
 7,388 8,125 4,071 2,415 1,711 غرقيزيا

 19,540 17,241 17,485 13,112 10,931 لبنان
 21,974 21,168 19,649 12,972 10,297 ليبيا

 189,470 123,835 156,932 146,992 130,487 ماليزيا
 1,239 1,038 1,408 1,095 880 املالديف

 3,721 3,118 3,198 2,829 2,376 مالي
 2,538 2,120 2,294 1,799 1,410 موريتانيا

 34,500 31,070 39,812 31,701 23,936 املغرب
 5,327 3,567 4,008 3,092 2,914 املوزمبيق

 1,693 1,586 1,684 1,094 996 النيجر
 47,836 43,279 54,289 38,810 29,170 نجيريا

 22,186 17,851 22,923 15,977 10,897 سلطنة عمان
 42,635 31,649 46,197 39,984 34,215 باكستان
 -.- -.- -.- -.- -.- فلسطين

 22,503 22,816 27,874 23,403 16,433 قطر
 103,023 92,789 114,040 90,128 70,128 اململكة العربية السعودية

 6,342 4,535 5,654 4,430 3,422 السنغال
 1,013 801 851 617 550 سيراليون 
 1,229 1,021 1,179 920 815 الصومال
 9,894 8,484 10,095 8,742 8,074 السودان
 1,496 1,401 1,436 1,224 994 سورينام

 26,666 22,467 27,334 21,546 17,307 سوريا
 4,289 2,505 3,245 2,538 1,725 طاجكستان

 3,056 983 957 780 713 توغو
 24,161 19,162 24,542 19,070 15,028 تونس
 185,541 140,932 201,964 169,991 139,465 تركيا

 6,263 6,473 5,291 3,331 2,553 تركمانستان
 3,330 2,826 4,526 3,495 2,557 أوغندا

 166,568 152,040 201,586 150,081 118,571 إلامارات العربية املتحدة
 9,309 8,447 9,158 6,453 4,379 أوزبكستان

 11,071 9,614 10,997 9,838 7,934 اليمن
 1,499,017 1,216,288 1,513,608 1,161,115 942,449 دول منظمة التعاون إلاسالميمجموع 

 5,644,240 4,346,000 5,450,510 4,400,620 3,551,810 البلدان النامية ألاخرى 
 105,905 84,333 94,008 75,683 62,944 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 101,467 80,012 88,655 67,741 54,435 ألاخرى البلدان ألاقل نموا 
 9,857,620 8,384,380 11,044,700 9,887,670 8,765,850 البلدان املتقدمة

 15,518,000 12,743,700 16,515,800 14,302,900 12,330,600 العالم

 .1122مديرية إحصاءات التجارة، يونيو قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات  : املصادر
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 126  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 )دوالر أمريكي  ليون ب)  ميزان الحساب الجاري : 22الجدول أ.
 2010 2009 2008 2007 2006 الدول 

 0.3 0.3- 0.2- 0.1 0.4- أفغانستان
 1.2- 1.7- 2.0- 1.1- 0.5- ألبانيا

 15.1 0.4 34.5 30.6 29.0 الجزائر
 15.1 10.2 16.5 9.0 3.7 أزربيجان
 1.0 0.6 2.3 2.9 2.2 البحرين

 1.5 3.1 1.6 0.8 0.8 بنغالديش
 0.4- 0.6- 0.5- 0.6- 0.3- بنين

 5.6 4.3 7.8 6.3 6.5  بروناي
 0.4- 0.4- 0.9- 0.6- 0.6- بوركينا فاسو

 0.9- 0.8- 0.2- 0.3 0.3 الكاميرون
 1.7- 1.5- 0.0 0.1 0.6- التشاد

 0.0 0.0 0.1- 0.0 0.0 جزر القمر
 0.9 1.7 0.5 0.1- 0.5 ساحل العاج

 0.1- 0.1- 0.2- 0.2- 0.1- جيبوتي
 4.3- 4.4- 0.9 2.7 1.8 مصر

 1.5 0.9 3.4 2.0 1.5 الغابون 
 0.1- 0.1- 0.1- 0.1- 0.1- غامبيا
 0.6- 0.5- 0.3- 0.4- 0.2 غينيا
 0.1- 0.1- 0.0 0.0 0.0 بيساو-غينيا
 0.2- 0.2- 0.3- 0.2- 0.2- غوانا

 6.3 13.9 0.1 10.5 10.9 أندونيسيا
 21.6 13.5 24.0 34.1 20.4 إيران

 5.1- 17.4- 11.0 7.1 8.5 العراق
 1.5- 1.6- 2.0- 3.0- 1.7- ألاردن

 3.5 4.2- 6.3 8.3- 2.0- كازاخستان
 41.7 28.6 60.2 42.2 45.3 الكويت
 0.3- 0.1 0.4- 0.0 0.1- غرقيزيا

 4.0- 3.3- 2.8- 1.7- 1.2- لبنان
 11.9 9.4 37.1 29.8 28.1 ليبيا

 28.1 31.8 38.9 29.8 25.8 ماليزيا
 0.5- 0.4- 0.6- 0.4- 0.3- املالديف

 0.8- 0.7- 1.1- 0.5- 0.2- مالي
 0.2- 0.4- 0.6- 0.5- 0.0 موريتانيا

 4.3- 4.4- 4.6- 0.1- 1.4 املغرب
 1.3- 1.1- 1.2- 0.8- 0.8- املوزمبيق

 1.7- 1.5- 0.7- 0.4- 0.3- النيجر
 13.9 21.9 31.8 31.1 38.6 نجيريا

 6.5 0.3- 5.0 2.5 5.7 سلطنة عمان
 3.9- 9.3- 13.9- 6.9- 5.0- باكستان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  فلسطين

 24.3 10.0 32.3 20.2 15.3 قطر
 38.8 22.8 132.5 93.5 99.1 اململكة العربية السعودية

 1.1- 1.0- 1.9- 1.3- 0.9- السنغال
 0.2- 0.2- 0.2- 0.1- 0.1- سيراليون 
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  الصومال
 5.8- 6.9- 5.2- 5.8- 5.5- السودان
 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 سورينام

 2.6- 3.1- 1.5- 1.4- 0.8- سوريا
 0.1 0.3- 0.4- 0.3- 0.1- طاجكستان

 0.3- 0.2- 0.3- 0.2- 0.2- توغو
 2.1- 1.2- 1.7- 0.9- 0.6- تونس
 48.6- 14.3- 41.9- 38.3- 32.2- تركيا

 2.4- 3.0- 3.6 4.0 3.4 تركمانستان
 1.7- 1.1- 0.5- 0.4- 0.3- أوغندا

 23.3 8.2 23.3 15.4 34.1 إلامارات العربية املتحدة
 2.6 0.7 2.5 1.6 1.6 أوزبكستان

 1.4- 2.6- 1.3- 1.5- 0.2 اليمن
 163.9 93.1 388.6 300.6 329.7 منظمة التعاون إلاسالمي دول مجموع 

 214.2 233.6 315.7 349.1 331.8 البلدان النامية ألاخرى 
 16.4- 16.4- 14.4- 12.8- 9.5- البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 12.9- 18.1- 1.9- 5.5 9.2 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 378.1 326.6 704.2 649.7 661.5 البلدان  النامية
 95.5- 101.1- 471.8- 344.3- 449.8- البلدان املتقدمة

 282.6 225.5 232.4 305.4 211.8 العالم

 .1122، أبريل WEOقاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي،  قاعدة بيانات  : املصادر
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 127  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 )دوالر أمريكي  )مليون  التعاون إلاسالميبلدان منظمة ل البينية الصادرات: 25الجدول أ.

 2010 2009 2008 2007 2006 2000 الدول 
 228 183 183 137 96 45 أفغانستان

 86 10 40 27 11 2 ألبانيا
 4,292 3,674 5,730 3,332 3,226 1,699 الجزائر

 2,910 1,784 3,107 2,205 1,035 176 أزربيجان
 3,372 2,447 3,676 2,661 2,186 794 البحرين

 1,095 764 640 503 437 238 بنغالديش
 176 130 211 139 107 54 بنين

 695 651 2,303 1,788 1,535 42  بروناي
 183 89 99 89 73 30 بوركينا فاسو

 560 434 485 431 361 89 الكاميرون
 8 5 8 13 5 9 التشاد

 5 9 10 16 3 0 جزر القمر
 3,017 2,460 2,469 2,276 1,977 928 ساحل العاج

 416 330 380 320 256 116 جيبوتي
 10,590 9,149 8,292 3,079 2,637 988 مصر

 506 405 285 489 205 51 الغابون 
 5 3 4 3 3 3 غامبيا
 86 68 95 57 96 44 غينيا
 47 41 44 33 26 2 بيساو-غينيا
 18 13 15 12 10 4 غوانا

 17,401 13,456 15,361 12,180 9,569 5,176 أندونيسيا
 13,454 7,978 14,007 10,760 9,492 2,219 إيران

 2,345 1,736 2,311 1,421 1,015 1,108 العراق
 3,241 2,782 2,832 2,617 2,290 686 ألاردن

 4,447 2,942 4,592 3,199 2,275 682 كازاخستان
 7,781 6,291 8,548 6,972 5,679 2,536 الكويت
 643 517 605 511 337 157 غرقيزيا

 3,132 2,501 2,875 2,280 1,820 377 لبنان
 2,071 1,745 2,667 2,371 3,773 1,204 ليبيا

 21,859 16,193 19,644 14,973 11,428 4,874 ماليزيا
 1 1 3 4 3 0 املالديف

 63 43 47 40 32 20 مالي
 267 213 241 215 158 105 موريتانيا

 1,789 1,369 1,487 1,145 999 471 املغرب
 93 33 17 28 32 4 املوزمبيق

 147 128 139 111 85 91 النيجر
 5,078 3,831 4,978 4,026 2,918 1,970 نجيريا

 6,265 4,690 7,324 4,992 3,965 1,798 سلطنة عمان
 6,982 5,621 7,727 6,092 4,755 1,781 باكستان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  فلسطين

 2,238 1,480 1,418 2,466 2,308 840 قطر
 35,382 26,843 41,015 31,145 27,733 9,805 اململكة العربية السعودية

 1,087 858 972 735 604 178 السنغال
 38 24 9 13 6 5 سيراليون 
 499 423 412 334 264 113 الصومال
 738 1,097 1,264 468 559 218 السودان
 181 155 166 134 103 8 سورينام

 10,187 7,684 10,667 8,289 6,854 1,308 سوريا
 506 351 595 689 648 186 طاجكستان

 443 355 475 141 165 56 توغو
 2,726 2,264 2,634 1,821 1,402 600 تونس
 32,293 28,501 32,507 20,133 14,894 3,567 تركيا

 1,320 1,045 1,384 1,151 1,291 575 تركمانستان
 480 389 388 350 292 13 أوغندا

 35,010 26,793 39,349 28,490 23,339 6,474 إلامارات العربية املتحدة
 1,895 1,262 1,576 1,545 1,169 490 أوزبكستان

 1,086 838 1,094 859 737 288 اليمن
 251,468 195,083 259,405 190,313 157,278 55,296 إجمالي الصادرات فيما بين بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 .1122قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي،  قاعدة بيانات مديرية إحصاءات التجارة، يونيو  : املصادر
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 128  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 )دوالر أمريكي  )مليون  بلدان منظمة التعاون إلاسالميل البينيةالواردات : 26الجدول أ.

 2010 2009 2008 2007 2006 2000 الدول 
 2,914 2,301 2,818 2,543 2,004 276 أفغانستان

 321 345 389 357 275 67 ألبانيا
 6,078 5,622 3,289 2,123 1,816 669 الجزائر

 2,062 1,182 1,344 1,108 1,088 306 أزربيجان
 3,907 2,965 4,413 3,169 2,644 1,439 البحرين

 5,581 3,813 5,291 3,763 3,425 964 بنغالديش
 1,217 898 958 671 482 132 بنين

 700 581 579 506 435 301  بروناي
 792 619 497 456 417 166 بوركينا فاسو

 1,075 851 1,038 843 681 426 الكاميرون
 299 236 277 193 157 28 التشاد

 69 54 52 39 30 10 جزر القمر
 2,745 2,077 2,946 2,056 2,012 847 ساحل العاج

 1,054 832 914 673 503 161 جيبوتي
 11,057 8,678 10,244 5,869 4,958 2,255 مصر

 318 252 263 253 186 62 الغابون 
 325 261 319 272 232 73 غامبيا
 445 335 376 286 260 136 غينيا
 92 72 96 80 52 15 بيساو-غينيا
 42 32 41 34 36 10 غوانا

 20,356 15,115 22,674 16,604 11,285 4,689 أندونيسيا
 19,893 15,047 20,664 14,244 12,509 2,429 إيران

 14,090 11,593 12,397 8,637 7,626 489 العراق
 6,210 5,241 6,456 5,207 4,677 1,303 ألاردن

 2,199 1,716 2,344 2,277 1,663 355 كازاخستان
 5,144 3,936 5,959 4,035 3,628 1,763 الكويت
 784 659 680 518 339 201 غرقيزيا

 5,370 4,467 5,039 3,934 3,046 1,059 لبنان
 5,532 4,868 4,054 2,466 2,010 676 ليبيا

 17,414 11,891 15,833 12,377 11,013 4,110 ماليزيا
 397 310 447 364 273 96 املالديف

 1,042 821 1,034 822 651 320 مالي
 386 303 325 268 189 100 موريتانيا

 6,031 4,793 6,689 5,582 4,653 2,063 املغرب
 377 221 249 234 146 30 املوزمبيق

 520 406 607 349 288 604 النيجر
 3,564 2,948 4,018 2,554 2,105 296 نجيريا

 8,468 6,557 8,645 5,670 3,804 1,956 سلطنة عمان
 17,358 13,355 18,573 14,633 11,725 4,956 باكستان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  فلسطين

 5,484 4,532 6,342 4,877 3,236 685 قطر
 14,884 11,981 15,229 10,783 8,716 3,235 اململكة العربية السعودية

 1,211 930 1,424 855 491 311 السنغال
 237 180 164 145 115 22 سيراليون 
 742 580 616 503 414 145 الصومال
 3,385 2,708 3,326 2,433 2,317 373 السودان
 28 24 28 21 58 30 سورينام

 12,416 9,626 11,779 9,017 7,670 787 سوريا
 1,111 790 1,034 947 725 383 طاجكستان

 242 141 156 101 102 72 توغو
 3,139 2,407 3,869 2,352 1,861 917 تونس
 27,947 17,970 29,178 21,520 19,108 6,321 تركيا

 2,573 2,057 1,875 1,226 1,018 599 تركمانستان
 786 604 1,022 701 586 98 أوغندا

 25,242 20,642 33,137 23,286 18,346 3,404 إلامارات العربية املتحدة
 1,315 1,096 1,270 901 665 467 أوزبكستان

 4,344 3,506 4,560 3,616 3,086 1,048 اليمن
 281,312 216,026 287,840 209,354 171,834 54,732 إجمالي الواردات فيما بين بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 .1122قاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي،   قاعدة بيانات مديرية إحصاءات التجارة، يونيو  : املصادر
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 129  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 )دوالر أمريكي  )انتهاء الفترة، مليون : إجمالي الاحتياطي باستثناء الذهب 27الجدول أ.

 2010 2009 2008 2007 2006 الدول 
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  أفغانستان

 2,470 2,314 2,320 2,104 1,769 ألبانيا
 162,614 149,041 143,243 110,318 77,914 الجزائر

 6,409 5,364 6,467 4,273 2,500 أزربيجان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  البحرين

 10,564 10,219 5,689 5,183 3,806 بنغالديش
  -.-  1,230 1,263 1,209 912 بنين

  -.-  1,357 751 667 514  بروناي
  -.-  1,296 928 1,029 555 بوركينا فاسو

 3,643 3,676 3,087 2,907 1,716 الكاميرون
 632 617 1,345 955 625 التشاد

 145 150 112 117 94 جزر القمر
  -.-  3,267 2,253 2,519 1,798 ساحل العاج

 249 242 175 132 120 جيبوتي
 33,612 32,253 32,216 30,188 24,462 مصر

 1,736 1,993 1,923 1,227 1,113 الغابون 
 202 224 117 143 121 غامبيا
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  غينيا
  -.-  169 125 113 82 بيساو-غينيا
 782 631 356 313 280 غوانا

 92,908 63,563 49,597 54,976 41,103 أندونيسيا
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  إيران

 50,377 44,128 49,938 31,298 19,932 العراق
 13,057 11,689 8,562 7,542 6,722 ألاردن

 25,239 20,720 17,872 15,777 17,751 كازاخستان
 21,237 20,268 17,113 16,660 12,566 الكويت
 1,604 1,494 1,153 1,107 764 غرقيزيا

 31,514 29,103 20,245 12,910 13,376 لبنان
 99,645 98,725 92,313 79,405 59,289 ليبيا

 104,884 95,432 91,149 101,019 82,132 ماليزيا
 364 276 244 311 234 املالديف

  -.-  1,604 1,072 1,087 970 مالي
  -.-  225 189 198 187 موريتانيا

 22,613 22,797 22,104 24,123 20,341 املغرب
 2,159 2,099 1,578 1,445 1,156 املوزمبيق

  -.-  656 705 593 371 النيجر
 34,919 44,763 53,002 51,334 42,299 نجيريا

 13,024 12,203 11,582 9,523 5,014 سلطنة عمان
 14,346 11,318 7,194 14,044 11,543 باكستان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  فلسطين

 30,621 18,370 9,649 9,416 5,383 قطر
 444,722 409,694 442,249 305,455 226,035 اململكة العربية السعودية

  -.-  2,123 1,602 1,660 1,334 السنغال
  -.-  405 220 217 184 سيراليون 
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  الصومال
  -.-  1,094 1,399 1,378 1,660 السودان
 639 659 474 401 215 سورينام

 19,465 17,398 17,062 17,013 16,467 سوريا
  -.-   -.-   -.-   -.-  175 طاجكستان

  -.-  703 582 438 375 توغو
 9,459 11,057 8,849 7,851 6,773 تونس
 80,713 70,874 70,428 73,384 60,892 تركيا

  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  تركمانستان
 2,960 2,994 2,301 2,560 1,811 أوغندا

 42,785 36,104 31,695 77,239 27,617 إلامارات العربية املتحدة
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  أوزبكستان

 5,868 6,936 8,111 7,715 7,512 اليمن
 1,388,181 1,273,516 1,242,600 1,091,478 810,563 دول منظمة التعاون إلاسالميمجموع 

 4,843,731 4,217,666 3,604,607 3,172,662 2,190,613 البلدان النامية ألاخرى 
 23,145 33,262 27,756 26,484 22,107 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 38,193 33,971 34,364 26,612 21,762 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 6231912 5,491,182 4,847,207 4,264,140 3,001,176 البلدان  النامية
 2,909,963 2,625,514 2,198,171 2,155,853 1,986,694 البلدان املتقدمة

 9,141,875 8,116,695 7,045,378 6,419,993 4,987,870 العالم

 .1122، يونيو  IFSقاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، صندوق النقد الدولي،   قاعدة بيانات  : املصادر
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 130  )ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرةمركز 

 

 شهر(ألا  )عدد شهر من الوارداتأ بما يعادل الاحتياطيات إجمالي: 22الجدول أ.

 2009 2008 2007 2006 2005 الدول 
 -.- -.- -.- -.- -.- أفغانستان

 4.1 3.7 4.3 4.8 4.4 ألبانيا
 -.- -.- -.- -.- -.- الجزائر

 4.6 4.5 3.5 2.7 1.6 أزربيجان
 -.- -.- -.- -.- -.- البحرين

 5.0 2.6 3.0 2.6 2.2 بنغالديش
 -.- 6.2 6.6 7.5 6.6 بنين

 4.1 2.0 2.3 2.1 2.2  بروناي
 -.- 3.8 5.6 4.3 3.6 بوركينا فاسو

 6.4 4.4 5.4 4.1 2.3 الكاميرون
 -.- -.- -.- -.- -.- التشاد

 -.- -.- -.- -.- -.- جزر القمر
 4.0 2.5 3.1 2.5 1.9 ساحل العاج

 4.9 2.9 2.7 3.3 2.9 جيبوتي
 7.4 6.0 7.0 7.4 7.3 مصر

 -.- -.- -.- -.- 2.4 الغابون 
 7.4 3.5 3.9 4.0 3.9 غامبيا
 -.- -.- -.- -.- -.- غينيا
 -.- 5.0 5.5 5.6 6.1 بيساو-غينيا
 -.- 2.7 2.9 3.0 3.1 غوانا

 6.1 3.8 5.3 4.6 3.9 أندونيسيا
 -.- -.- -.- -.- -.- إيران

 -.- 15.2 14.3 8.3 4.7 العراق
 8.6 5.4 5.8 6.1 5.3 ألاردن

 5.1 3.3 3.4 5.2 2.7 كازاخستان
 8.3 5.6 6.2 6.0 5.0 الكويت
 4.9 2.9 4.3 4.2 4.9 غرقيزيا

 14.2 10.6 10.2 11.4 10.5 لبنان
 43.0 38.7 43.7 40.2 32.1 ليبيا

 7.2 5.6 6.7 6.2 5.9 ماليزيا
 2.6 1.7 2.8 2.5 2.5 املالديف

 -.- 3.1 4.4 4.7 4.9 مالي
 -.- -.- -.- -.- -.- موريتانيا

 7.1 5.7 8.2 9.1 8.3 املغرب
 5.7 3.7 4.1 3.5 4.0 املوزمبيق

 -.- 4.2 5.3 4.0 2.7 النيجر
 9.3 8.2 10.3 12.4 9.6 نجيريا

 5.8 4.6 5.1 3.7 4.0 سلطنة عمان
 4.2 2.0 4.4 4.0 4.1 باكستان
 -.- -.- -.- -.- -.- فلسطين

 -.- -.- -.- -.- -.- قطر
 29.4 28.6 24.1 22.9 20.5 اململكة العربية السعودية

 -.- 2.6 3.5 3.8 3.7 السنغال
 7.2 3.8 4.1 4.5 4.0 سيراليون 
 -.- -.- -.- -.- -.- الصومال
 1.0 1.2 1.3 1.7 2.4 السودان
 5.4 3.5 3.4 2.1 1.1 سورينام

 -.- 10.2 12.8 15.4 17.3 سوريا
 -.- -.- -.- 1.0 1.3 طاجكستان

 -.- 4.0 3.6 3.5 1.9 توغو
 5.8 3.7 4.2 4.5 3.3 تونس
 5.5 3.9 4.8 4.8 4.8 تركيا

 تركمانستان
 6.4 4.9 7.2 6.6 6.1 أوغندا     

 -.- -.- -.- -.- -.- إلامارات العربية املتحدة
 -.- -.- -.- -.- -.- أوزبكستان

 7.4 7.0 8.4 9.7 9.5 اليمن
 8.0 6.0 6.8 6.4 5.6 دول منظمة التعاون إلاسالميمجموع 

 6.0 4.2 4.7 4.2 3.9 البلدان النامية ألاخرى 
 5.3 3.8 4.5 4.5 4.2 إلاسالمي البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون 

 4.7 3.3 4.0 3.7 3.5 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 6.6 4.8 5.4 5.0 4.5 البلدان  النامية
 3.3 2.0 2.5 2.7 2.8 البلدان املتقدمة

 .1122عير الانترنت، يونيو  WDIالبنك الدولي،  : املصادر
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 الجاري للدوالر، بليون()السعر  الدين الخارجي جماليإ: 22الجدول أ.

 2009 2008 2007 2006 2005 الدول 
أفغانستان

2،1
 -.- 0.9 2.0 2.1 2.3 

 4.7 3.9 2.9 2.4 2.1 ألبانيا
 5.3 5.8 5.8 5.7 16.9 الجزائر

 4.9 4.3 3.6 2.6 2.0 أزربيجان
 -.- -.- -.- -.- -.- البحرين

 23.8 22.9 21.3 20.0 18.4 1بنغالديش
 1.1 0.9 0.8 0.6 1.5 2،1بنين

 -.- -.- -.- -.- -.-  بروناي
 1.8 1.7 1.4 1.1 2.0 2،1بوركينا فاسو

 2.9 2.8 3.0 3.2 7.3 2الكاميرون
 1.7 1.7 1.8 1.7 1.6 2،1التشاد

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2،1جزر القمر
 11.7 12.6 13.9 12.8 11.9 2ساحل العاج

 0.8 0.7 0.7 0.5 0.4 1جيبوتي
 33.3 33.4 34.1 30.7 30.3 مصر

 2.1 2.2 2.8 4.2 3.9 الغابون 
 0.5 0.4 0.7 0.7 0.7 2،1غامبيا
 2.9 3.1 3.1 3.0 2.9 2،1غينيا
 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 2،1بيساو-غينيا
 1.0 0.8 0.7 1.1 1.2 2غوانا

 157.5 146.2 133.9 125.3 134.4 أندونيسيا
 13.4 14.0 21.1 19.4 21.9 إيران

 6.6 6.6 8.4 8.1 7.7 العراق
 -.- -.- -.- -.- -.- ألاردن

 109.9 107.3 95.5 72.4 43.5 كازاخستان
 -.- -.- -.- -.- -.- الكويت
 2.9 2.5 2.5 2.4 2.0 2غرقيزيا

 24.9 24.3 25.6 25.1 23.3 لبنان
 -.- -.- -.- -.- -.- ليبيا

 66.4 66.2 61.6 55.0 52.0 ماليزيا
 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 املالديف

 2.7 2.1 2.0 1.7 3.3 2،1مالي
 2.0 2.0 1.7 1.6 2.3 2،1موريتانيا

 23.8 20.8 20.5 17.8 16.2 املغرب
 4.2 3.5 3.0 2.7 4.2 2،1املوزمبيق

 1.0 0.9 0.9 0.8 2.0 2،1النيجر
 7.8 11.5 8.6 7.6 22.0 نجيريا

 -.- -.- -.- -.- -.- سلطنة عمان
 53.7 48.5 40.9 36.1 33.3 باكستان
 -.- -.- -.- -.- -.- فلسطين

 -.- -.- -.- -.- -.- قطر
 -.- -.- -.- -.- -.- اململكة العربية السعودية

 3.5 2.8 2.6 1.9 3.8 2،1السنغال
 0.4 0.4 0.3 1.3 1.5 2،1سيراليون 
 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2،1الصومال
 20.1 19.5 19.2 18.2 17.4 السودان
 -.- -.- -.- -.- -.- سورينام

 5.2 5.3 5.6 5.5 5.5 سوريا
 2.5 2.3 1.1 1.0 1.1 طاجكستان

 1.6 1.6 2.0 1.8 1.7 2،1توغو
 21.7 20.8 20.4 18.6 17.9 تونس
 251.4 263.5 236.0 195.5 164.9 تركيا

 -.- -.- 0.7 0.9 1.1 تركمانستان
 2.5 2.2 1.6 1.3 4.4 2،1أوغندا

 -.- -.- -.- -.- -.- املتحدةإلامارات العربية 
 4.1 4.0 3.9 4.0 4.3 أوزبكستان

 6.4 6.3 6.1 5.6 5.4 1اليمن
 902.4 889.5 829.4 727.9 704.4 دول منظمة التعاون إلاسالميمجموع 

 2642.1 2535.3 2350.6 1915.4 1783.2 البلدان النامية ألاخرى 
 84.6 79.9 76.0 70.2 78.0 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 77.1 74.2 68.0 60.7 77.5 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 3544.5 3424.7 3180.0 2643.3 2487.6 البلدان  النامية

 . 1122، ماي  GDFو  WDIقاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، البنك  الدولي، قاعدة بيانات  : املصادر

 البلدان ألاقل نموا. (2) بالديون.البلدان الفقيرة املثقلة  (2)
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 الدين الخارجي )السعر الجاري للدوالر، بليون( مكون : 11الجدول أ.

 
 الديون القصيرة ألاجل الديون الطويلة ألاجل

استخدام قروض صندوق النقد 
 الدولي

 
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

 0.1 0.1 0.1  -.-  0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.0 1.9 0.9 أفغانستان
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 0.9 0.5 0.4 3.8 2.9 2.3 2.0 ألبانيا

  -.-   -.-   -.-   -.-  1.5 1.3 0.7 0.5 3.9 4.5 5.0 5.2 الجزائر
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 1.2 1.0 0.5 4.0 3.1 2.4 1.9 أزربيجان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  البحرين

 0.7 0.7 0.5 0.5 1.9 1.9 1.4 1.2 21.2 20.3 19.4 18.4 بنغالديش
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.9 0.8 0.6 بنين

  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   بروناي
 0.1 0.1 0.0 0.0  -.-  0.1 0.2 0.1 1.7 1.5 1.3 1.0 فاسوبوركينا 

 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 2.7 2.7 2.7 2.7 الكاميرون
 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7 1.6 التشاد

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 جزر القمر
 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 1.3 1.5 1.0 11.2 11.0 12.2 11.6 ساحل العاج

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.6 0.4 جيبوتي
  -.-   -.-   -.-   -.-  2.6 2.8 2.2 1.7 30.7 30.6 31.9 28.9 مصر

  -.-  0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 2.0 2.1 2.6 3.7 الغابون 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.7 0.7 غامبيا
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 2.8 2.8 2.9 2.8 غينيا
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.9 0.9 بيساو-غينيا
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.8 0.7 0.6 0.9 غوانا

  -.-   -.-   -.-   -.-  18.7 19.1 15.4 10.0 138.9 127.2 118.5 115.4 أندونيسيا
  -.-   -.-   -.-   -.-  5.9 5.0 9.9 8.3 7.5 8.9 11.2 11.1 إيران

  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  العراق
 0.0 0.0 0.1 0.2 1.2 1.4 1.0 0.8 5.4 5.1 7.3 7.1 ألاردن

  -.-   -.-   -.-   -.-  8.7 10.3 11.2 10.9 101.2 97.0 84.4 61.6 كازاخستان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  الكويت
 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 2.7 2.3 2.3 2.1 غرقيزيا

 0.1 0.1 0.1  -.-  3.1 3.1 4.1 4.2 21.6 21.0 21.4 20.9 لبنان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  ليبيا

  -.-   -.-   -.-   -.-  23.7 22.8 23.1 11.8 42.7 43.4 38.5 43.2 ماليزيا
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.6 0.5 0.4 0.4 املالديف

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.1 2.0 1.6 مالي
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 1.9 1.7 1.4 1.4 موريتانيا

  -.-   -.-   -.-   -.-  2.2 1.6 1.9 1.7 21.6 19.2 18.6 16.1 املغرب
 0.2 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.5 0.6 3.4 2.8 2.4 2.1 املوزمبيق

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.8 0.8 النيجر
  -.-   -.-   -.-   -.-  3.5 7.5 4.9 3.9 4.3 4.1 3.7 3.7 نجيريا

  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  سلطنة عمان
 7.5 4.4 1.4 1.5 1.5 1.4 2.2 1.3 44.7 42.7 37.3 33.3 باكستان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  فلسطين

  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  قطر
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  اململكة العربية السعودية

 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 3.3 2.6 2.2 1.8 السنغال
 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 1.2 سيراليون 
 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 0.8 0.8 0.7 2.0 2.0 2.0 1.9 الصومال
 0.4 0.4 0.5 0.5 6.7 6.7 6.3 6.0 13.0 12.4 12.4 11.7 السودان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  سورينام

  -.-   -.-   -.-   -.-  0.8 0.6 0.6 0.6 4.5 4.7 5.0 4.9 سوريا
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  -.-  0.1 2.5 2.3 1.1 0.9 طاجكستان

 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 1.5 1.5 1.7 1.6 توغو
  -.-   -.-   -.-   -.-  4.8 4.3 4.0 3.4 16.9 16.4 16.5 15.3 تونس
 8.0 8.5 7.2 10.8 39.7 43.5 36.9 34.3 203.7 211.5 191.9 150.4 تركيا

  -.-   -.-   -.-   -.-  0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.6 0.6 0.7 تركمانستان
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.1 2.2 1.8 1.6 1.1 أوغندا

  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  إلامارات العربية املتحدة
  -.-   -.-   -.-   -.-  0.1 0.2 0.2 0.2 4.0 3.8 3.7 3.9 أوزبكستان

 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3 5.9 5.7 5.5 5.1 اليمن
 18.9 15.6 11.1 14.8 131.7 141.1 133.3 107.1 752.4 733.4 685.0 605.9 دول منظمة التعاون إلاسالميمجموع 

 33.3 9.3 4.4 5.0 602.1 587.3 609.2 449.2 2006.8 1938.6 1737.0 1461.2 ألاخرى البلدان النامية 
 2.3 2.0 1.7 1.8 11.6 12.3 11.1 10.3 70.6 65.6 63.2 58.2 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 3.6 2.3 1.7 1.5 7.8 9.2 9.6 9.4 65.7 62.7 56.7 49.7 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 52.2 24.9 15.5 19.9 733.7 728.4 742.6 556.3 2759.2 2672.0 2421.9 2067.1 البلدان  النامية

 . 1122، ماي  GDFو  WDIالبنك  الدولي، قاعدة بيانات  : املصادر
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 تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر )مليون دوالر( صافي: 12الجدول أ.

 
2006 2007 2008 2009 2010 

 76 185 300 243 238 أفغانستان
 1,097 979 988 656 325 ألبانيا

 2,291 2,761 2,594 1,662 1,795 الجزائر
 563 473 14 4,749- 584- أزربيجان
 156 257 1,794 1,756 2,915 البحرين

 913 700 1,086 666 792 بنغالديش
 111 135 171 255 53 بنين

 496 370 239 260 434  بروناي
 37 171 137 344 34 بوركينا فاسو

 425 337 270 284 309 الكاميرون
 781 462 234 69- 279- التشاد

 9 9 8 8 1 جزر القمر
 418 381 446 427 319 ساحل العاج

 27 100 229 195 108 جيبوتي
 6,386 6,712 9,495 11,578 10,043 مصر

 170 33 209 269 268 الغابون 
 37 47 70 76 71 غامبيا
 303 141 382 386 125 غينيا
 9 14 6 19 17 بيساو-غينيا
 188 144 178 152 102 غوانا

 13,304 4,877 9,318 6,928 4,914 أندونيسيا
 3,617 3,016 1,615 1,670 1,647 إيران

 1,426 1,452 1,856 972 383 العراق
 1,704 2,430 2,829 2,622 3,544 ألاردن

 9,961 13,771 14,322 11,119 6,278 كازاخستان
 81 1,114 6- 112 121 الكويت
 234 190 377 209 182 غرقيزيا

 4,955 4,804 4,333 3,376 3,132 لبنان
 3,833 2,674 4,111 4,689 2,013 ليبيا

 9,103 1,430 7,172 8,595 6,060 ماليزيا
 164 112 135 91 64 املالديف

 148 109 180 65 82 مالي
 14 38- 338 138 106 موريتانيا

 1,304 1,952 2,487 2,805 2,449 املغرب
 789 893 592 427 154 املوزمبيق

 947 739 566 129 51 النيجر
 6,099 8,650 8,249 6,087 4,898 نجيريا

 2,045 1,471 2,528 3,431 1,588 سلطنة عمان
 2,016 2,338 5,438 5,590 4,273 باكستان
 115 265 52 28 19 فلسطين

 5,534 8,125 3,779 4,700 3,500 قطر
 28,105 32,100 38,151 22,821 17,140 اململكة العربية السعودية

 237 208 272 273 210 السنغال
 36 33 53 97 59 سيراليون 
 112 108 87 141 96 الصومال
 1,600 2,682 2,601 2,426 3,534 السودان
 180 151 209 179 323 سورينام

 1,381 1,434 1,467 1,242 659 سوريا
 45 16 376 360 339 طاجكستان

 41 50 24 49 77 توغو
 1,513 1,688 2,758 1,616 3,308 تونس
 9,071 8,411 19,504 22,047 20,185 تركيا

 2,083 3,867 1,277 856 731 تركمانستان
 848 816 729 792 644 أوغندا

 3,948 4,003 13,724 14,187 12,806 إلامارات العربية املتحدة
 822 711 711 705 174 أوزبكستان

 329- 129 1,555 917 1,121 اليمن
 131,577 131,189 172,616 146,908 123,949 دول منظمة التعاون إلاسالميمجموع 

 510,188 451,007 606,372 517,213 360,026 البلدان النامية ألاخرى 
 6,909 7,804 9,752 7,667 7,358 بمنظمة التعاون إلاسالميالبلدان ألاقل نموا 

 19,644 18,845 23,412 18,505 13,593 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 601,906 602,835 965,113 1,306,818 977,888 البلدان  النامية

 1,243,671 1,185,030 1,744,101 1,970,940 1,461,863 العالم

 .  1122، ماي  FDIقاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة، ألاونكتاد، احصاءات  : املصادر
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 إلانمائية الرسمية )صافي، مليون دوالر( ةاملساعد: 11الجدول أ.

 
2005 2006 2007 2008 2009 

 6,235 4,865 3,965 2,956 2,818 أفغانستان
 358 361 306 320 318 ألبانيا

 319 319 390 209 346 الجزائر
 232 235 225 206 217 أزربيجان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  البحرين

 1,227 2,061 1,515 1,220 1,318 بنغالديش
 683 641 474 378 347 بنين

  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-   بروناي
 1,084 1,001 951 874 693 بوركينا فاسو

 649 549 1,926 1,704 413 الكاميرون
 561 419 358 288 380 التشاد

 51 37 44 31 23 جزر القمر
 2,369 626 171 247 91 ساحل العاج

 162 121 112 115 74 جيبوتي
 925 1,344 1,107 873 994 مصر

 78 62 51 29 60 الغابون 
 128 94 73 73 60 غامبيا
 215 328 228 170 198 غينيا
 147 134 122 87 66 بيساو-غينيا
 173 166 128 174 150 غوانا

 1,048 1,225 896 1,311 2,509 أندونيسيا
 93 98 102 116 109 إيران

 2,791 9,880 9,185 8,870 22,046 العراق
 761 726 529 580 667 ألاردن

 298 333 204 170 228 كازاخستان
  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  الكويت
 315 360 275 311 268 غرقيزيا

 641 1,085 956 706 242 لبنان
 39 60 19 38 24 ليبيا

 144 155 200 239 26 ماليزيا
 33 54 37 38 76 املالديف

 985 964 1,020 831 704 مالي
 287 320 346 208 187 موريتانيا

 912 1,063 1,073 1,044 691 املغرب
 2,013 1,996 1,778 1,606 1,297 املوزمبيق

 470 607 542 526 520 النيجر
 1,659 1,290 1,956 11,428 6,409 نجيريا

 212 32 31- 35 5- سلطنة عمان
 2,781 1,539 2,244 2,140 1,607 باكستان
 2,560 1,872 1,450 1,116 فلسطين

  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  قطر 
 131- 24 25 اململكة العربية السعودية

 1,018 1,064 872 838 698 السنغال  
 450 379 545 347 340 سيراليون 
 662 758 384 391 237 الصومال
 2,289 2,384 2,112 2,044 1,823 السودان
 157 102 151 64 44 سورينام

 245 138 83 26 77 سوريا
 409 291 222 241 251 طاجكستان

 499 330 121 79 82 توغو
 474 332 321 431 362 تونس
 1,362 1,116 792 566 396 تركيا

 28 25 30 تركمانستان
 1,786 1,641 1,737 1,554 1,192 أوغندا  

  -.-   -.-   -.-   -.-   -.-  إلامارات العربية املتحدة
 190 187 170 149 170 أوزبكستان

 500 305 236 280 289 اليمن
 41,117 46,738 42,995 48,657 53,302 دول منظمة التعاون إلاسالميمجموع 

 45,486 41,998 35,257 33,338 33,483 البلدان النامية ألاخرى 
 40,149 38,661 32,973 28,476 25,967 البلدان ألاقل نموا بمنظمة التعاون إلاسالمي

 21,484 20,503 17,574 14,933 13,422 البلدان ألاقل نموا ألاخرى 
 86,603 88,736 78,252 81,996 86,785 البلدان  النامية

 .  1122، يونيو  ، إحصاءات التنمية الدولية OECDقاعدة بيانات البيزند ملركز أنقرة،  : املصادر
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 توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة 
 والكتابة

معدل وفيات 
 األطفال

الناتج المحلي  
 اإلجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تركيا

 نبذة مختصرة عن البلدان

 ملاحظات فنية

تم إعداد النبذة املختصرة التالية عن البلدان من قبل مركز أنقرة، وتقدم نظرة اقتصادية عامة لكل بلد من البلدان 

سب إلاقتصادية ألاساسية للقطر، ومعدالت نموه ألاعضاء بمنظمة التعا  
 
ون إلاسالمي. وتشمل معلومات عن الن

تشمل النبذة املختصرة عن  .السنوية، والهيكل إلاقتصادي، والتضخم، والتجارة إلى جانب ملحة اجتماعية عامة

ألمم املتحدة، اليونسكو، البنك البلدان آخر البيانات املتاحة بمركز أنقرة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ل

الدولي وصندوق النقد الدولي. وتهدف النبذة املختصرة عن البلدان إلى تقديم معلومات عامة وخلفية مختصرة عن 

 .البلدان ألاعضاء فقط

 البنية 

قسمين تعرض النبذة املختصرة بيانات على شكل جداول ورسومات بيانية. تم عرض البيانات الواردة في الجداول في 

 :أساسيين

يعرض القسم ألاول بيانات متعلقة بالسكان، الدخل ومؤشرات التنمية الاجتماعية. وتتم مقارنة بيانات البلد موضوع 

إلاهتمام بمتوسطات البلدان النامبة والعالم. ولتحسين املقارنة وتيسيرها، تم إدراج مؤشرات اقتصادية، مثل إجمالي 

الشرائية، في هذا القسم. ويشكل إجمالي الدخل القومي، القيمة الدخل القومي للفرد مستخدما منهج تعادل القوى 

إلاجمالية للسلع النهائية املنتجة حاليا، والخدمات من قبل الاقتصاد املحلي للبلد خالل سنة محددة )وهي نفس 

لنفس النوع من  الدول المختلفة النسبية لعملات القوة الشرائيةإجمالي الناتج القومي(. يتضمن تعادل القوى الشرائية، 

بمعدالت تضخم متفاوتة. وهذا بدوره يتيح مقارنات دقيقة للمعيشة في جيمع البلدان، خاصة وأنَّ  السلع والخدمات،

 .تكاليف السلع والخدمات قد تكون مرتفعة في بلد عن آلاخر

والتجارة لألعوام  ، كالتضخميقدم الجزء الثاني املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

، 7002، 7002للسنوات  والمديونية الاقتصاديالهيكل ، و1121و  1110و  1114
 أنه يشار إلى البيانات 7002

َّ
.  رغم أنَّ البيانات متوفرة حول معظم البلدان، إال

 .[..] الناقصة/املفقودة بـالرمز

تم تقديم خمس رسومات بيانية مقابلة للجداول املتضمنة للبيانات، حتى يتم 

شكل سريع. وتشمل هذه الرسومات البيانية معينات استعراض البيانات ب

التنمية، النسب إلاقتصادية، رسومات بيانية لسالسل زمنية للتضخم، ميزان 

 .املنظمة البينية لدول الحساب الجاري وتجارة السلع 

املنخفض : معين بياني يقارن جوانب بلد ما "باللون ألازرق" بمرجع مجموعة البلدان ذات الدخل 2الرسم البياني 

 "باللون ألاحمر".
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 توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة 
 والكتابة

معدل وفيات 
 األطفال

الناتج المحلي  
 اإلجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أفغانستان

مات النوعية والكمية لوضع ما )كما هو مبين في الرسم البياني   
يقارن املعين البياني بشكل ملحوظ، العديد من الس 

(. يمكن املقارنة فيما بين ألاوضاع، أثناء وضع الرسومات البيانية ملختلف ألاوضاع باستخدام نفس املحاور. ولكن 2

 تفسر املحا
 
ور، في املعين البياني، باعتبارها إحداثيات ديكارتية. ومن املمكن مقارنة أي متغير في املعين بمعين يجب أال

( يمثل املعين املرجعي. كل واحد من املتغيرات ألاربعة 2مرجعي. فعلى سبيل املثال، املعين ألاحمر في الرسم البياني )

د تم توضيحه باملعين ألازرق. وأي نقطة خارج املعين املرجعي، . املوضع النسبي للبل2للمعين املرجعي تم تطبيعها إلى 

  نقطة بداخله تمثل بأن موضع البلد أدنى من متوسط 
تعني أنَّ موضع البلد فاق متوسط املجموعة، في حين أنَّ أي 

ألاطفال هو  ( بأنَّ متوسط البلد من معدل وفيات2املجموعة. وعلى سبيل املثال، يالحظ في البلد املمثل في الشكل )

متوسط معدل وفيات ألاطفال لدى مجموعة البلدان النامية، بما أنَّ املعين ألازرق داخل املعين ألاحمر لهذا  أقل من

 .املتغير

(: معين جزئي "باللون ألازرق" مع معينه املرجعي "باللون ألاحمر" ونقاط التقاطع على مقياس بقيمة 1الشكل البياني )

2. 

ياني معينا جزئيا، في حال عدم اكتمال البيانات كما هو موضح يعتبر املعين الب

(، بما أن  بيانات معدل معرفة القراءة 1(. في الرسم البياني )1بالرسم البياني )

والكتابة غير متوفرة حول ذلك البلد، فإنه ليس من املمكن رسم مربع بربط 

عدل توقع الحياة، قيم املؤشرات ألاربع، ولهذا يتحول املعين إلى مثلث بقيم مل

 .الناتج املحلي إلاجمالي للفرد ومعدالت وفيات ألاطفال

-يبين معين التطور في النبذة املختصرة عن البلدان، املؤشرات إلاجتماعية

إلاقتصادية ألاربعة )معدل توقع الحياة، إجمالي الناتج املحلي للفرد للفرد، 

ال( لبلد معين باملقارنة مع املعدالت املرتبطة بتصنيف الدخل معدل معرفة القراءة والكتابة ، معدل وفيات ألاطف

 .أو في آخر سنة متاحة 1110الذي ينتمي له البلد في عام 

يبين املعين الثاني النسب الاقتصادية، معبر عنها كنسب إلى الناتج املحلي إلاجمالي، ويوضح املؤشرات إلاقتصادية 

ين رأس املال واملديونية( لبلد معين، مقارنة بمتوسط البلدان النامية. تم ألاربعة )التجارة، املدخرات املحلية، تكو 

حساب املتغيرات ألاربعة في هذه املعينات على النحو التالي: تم الحصول على قيمة التجارة، بقسمة إجمالي صادرات 

را س المال إجمالي تكوين و المحليالادخار وواردات السلع والخدمات على الناتج املحلي إلاجمالي، وتم التعبير عن إجمالي 
جمالي بنسب الثابت،  .، وأما املديونية فهي إجمالي الدين الخارجي مقسوما على الناتج املحلي إلاجماليا لى الناتج المحلي الا 

ما الرسومات البيانية الثالثة ألاخيرة تبين التضخم، ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي وتجارة السلع في

 .1121-1112بين منظمة التعاون إلاسالمي في فترة الخمس السنوات املاضية من 

 



البلدان 

النامية
العالم

السكان والدخل

20101.891.261.15(%)نمو السكان 

200939.5446.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20105,1826,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20104,9076,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201047.2045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200977.3084.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200958.1947.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200964.6266.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

7,313.707,512.217,983.57(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون)الناتج املحلي إلاجمالي 

4.571.945.34(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي 

0.183.50-2.40(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

388.5693.10163.89(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

8.382.223.29الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

172,616131,189131,577(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

11.946.937.18أسعار املستهلك

0.6710.75-15.50معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

1,892,3601,269,5221,678,761صادرات السلع

13.7115.3714.98

1,513,6081,216,2881,499,017واردات السلع

19.0217.7618.77

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

10.4410.2611.35الزراعة

44.4246.2942.17

45.1443.4546.48الخدمات

54.0952.6257.41

12.9612.6514.08نفقات الحكومة العامة النهائية

24.1225.2024.95

32.9534.7328.51إجمالي الادخارات املحلية

45.7047.0138.85

37.2537.7635.15واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

29.4926.8728.85الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.170.980.96

13.9111.2318.78

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

مجموعة الدول ألاعضاء 

بمنظمة التعاون إلاسالمي

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

مجموعة الدول ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

 توقع الحياة

معدل معرفة 

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 مجموعة الدول ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي

 البلدان النامية

 التجارة

تكوين رأس 

 املال

 املديونية

الادخارات 

 املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي

 مجموعة الدول ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي

 البلدان النامية
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العالمالبلدان الناميةأفغانستان

السكان والدخل

20103.101.261.15(%)نمو السكان 

200932.0646.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20109076,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20089706,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201022.6045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

84.2785.29…2010( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

2009133.7047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200944.3066.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

20.5325.0427.36(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.6120.878.23(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.1217.124.97(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.320.31-0.17-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

2.591.98-1.63-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

30018576(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

12.248.02-26.76أسعار املستهلك

2.097.30-16.32معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

475448532صادرات السلع

28.7540.9334.35

5,6536,6898,140واردات السلع

44.9842.1328.27

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

38.7932.8537.29الزراعة

25.8227.2926.89

35.3939.8635.82الخدمات

98.1297.9091.64

10.6010.009.11نفقات الحكومة العامة النهائية

30.5827.6124.56

0.75-7.90-8.72-إجمالي الادخارات املحلية

17.2917.2316.57

56.5952.7443.91واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

22.8320.5018.68الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.040.060.06

0.120.180.38

أفغانستان

املؤشرات الرئيسية

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصناعة

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أفغانستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةألبانيا

السكان والدخل

20100.501.261.15(%)نمو السكان 

200945.0246.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20107,4536,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20108,8406,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201047.3645.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200895.9484.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

200913.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200976.7566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

21.9122.8423.86(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.663.303.50(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.072.792.99(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.19-1.70-1.98-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

10.11-14.03-15.20-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

9889791,097(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

3.362.223.60أسعار املستهلك

4.451.743.47معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

1,1639881,424صادرات السلع

2.314.010.72

4,6604,2344,191واردات السلع

7.669.188.22

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

18.9218.4718.95الزراعة

23.9023.9224.40

57.1857.6156.65الخدمات

80.3480.3881.93

10.179.189.14نفقات الحكومة العامة النهائية

36.2337.1033.13

9.4910.448.93إجمالي الادخارات املحلية

28.1629.4128.02

54.9056.0752.80واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

26.9930.3539.03الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.560.520.76

4.473.806.89

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

ألبانيا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ألبانيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالجزائر

السكان والدخل

20101.501.261.15(%)نمو السكان 

200942.1246.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20106,9506,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20108,1306,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201066.5045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200672.6584.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200929.0047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200972.6266.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

233.02240.74251.12(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.402.383.33(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.901.81-2.22(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

34.450.4115.10(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

20.240.299.42الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2,5942,7612,291(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

4.865.744.30أسعار املستهلك

9.9513.83-15.37معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

79,28045,18854,487صادرات السلع

4.2012.686.74

39,33540,70341,509واردات السلع

5.408.0813.54

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

8.028.088.03الزراعة

61.2961.6161.72

30.6930.3130.25الخدمات

31.6828.9835.66

11.4213.3216.10نفقات الحكومة العامة النهائية

34.6038.3149.20

56.9057.7048.24إجمالي الادخارات املحلية

47.2948.2234.08

24.9928.8335.04واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

4.313.423.82الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.170.110.10

2.001.44…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

الجزائر

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الجزائر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةأذربيجان

السكان والدخل

20100.801.261.15(%)نمو السكان 

200947.7946.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201010,0336,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20109,2206,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201051.9345.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200799.5084.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200929.6047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200970.4466.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

77.6585.6590.79(تعادل القوة الشرائية،السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

10.809.305.00(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

9.628.324.17(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

16.4510.1815.06(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

35.4823.6327.70الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

14473563(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

20.791.505.67أسعار املستهلك

16.7620.28-20.95معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

47,75614,70022,053صادرات السلع

4.6221.148.09

7,1696,1269,660واردات السلع

15.4521.9312.24

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

6.925.887.13الزراعة

70.0469.1561.00

23.0324.9731.87الخدمات

33.4033.4443.22

9.668.5012.85نفقات الحكومة العامة النهائية

21.5318.6918.28

56.9458.0743.92إجمالي الادخارات املحلية

68.1365.7853.16

28.5123.4727.52واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

10.869.3011.29الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.270.240.21

0.880.891.70

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

أذربيجان

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أذربيجان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالبحرين

السكان والدخل

20106.541.261.15(%)نمو السكان 

200946.8346.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201026,8526,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200833,5306,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201088.6145.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200991.3584.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20099.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200976.0866.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

27.1828.2829.71(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.313.114.09(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.26-22.66-4.22(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

2.260.561.04(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

10.192.924.59الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,794257156(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

3.532.791.97أسعار املستهلك

15.4112.69-12.80معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

29,16023,15429,454صادرات السلع

9.1315.878.31

11,8939,15211,249واردات السلع

26.6548.2226.36

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

0.330.300.40الزراعة

42.4947.2340.90

57.1852.4758.70الخدمات

33.5330.4234.81

14.1013.2915.45نفقات الحكومة العامة النهائية

26.9933.9227.22

52.3756.2949.74إجمالي الادخارات املحلية

93.7395.8581.29

68.3573.4858.77واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

البحرين

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية البحرين

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي

 

 البلدان النامية البحرين

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

2006 2007 2008 2009 2010

 (%)   التضخم

 معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي

 مؤشر أسعار املستهلك

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

2006 2007 2008 2009 2010

 )%(  ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي

15.0%

16.0%

17.0%

18.0%

19.0%

20.0%

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2006 2007 2008 2009 2010

 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةبنغالديش

السكان والدخل

20101.391.261.15(%)نمو السكان 

200947.9846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,5726,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,6206,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201028.0745.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200955.9084.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200941.2047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200966.5666.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

226.31241.61258.61(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.965.796.02(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.474.344.57(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.623.141.46(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

1.923.311.39الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,086700913(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

8.905.438.24أسعار املستهلك

7.576.466.13معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

13,62814,37814,666صادرات السلع

3.694.455.21

23,82121,80328,713واردات السلع

15.8024.2713.28

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

19.2419.0118.64الزراعة

28.3828.5128.61

52.3852.4852.76الخدمات

74.1274.4174.80

5.535.285.18نفقات الحكومة العامة النهائية

24.4624.2124.18

20.3520.3120.02إجمالي الادخارات املحلية

19.7820.3420.92

26.7028.7530.47واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

28.7927.1025.14الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.340.290.24

6.915.025.61

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

بنغالديش

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية بنغالديش

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةبنين

السكان والدخل

20102.801.261.15(%)نمو السكان 

200941.3446.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,4516,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,5106,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201042.0445.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200941.6584.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200974.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200961.8166.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

13.0613.5313.99(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.032.672.45(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.34-0.13-2.16(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.42-0.59-0.54-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.30-8.86-8.02-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

171135111(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

7.962.162.14أسعار املستهلك

7.202.022.30معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

635413533صادرات السلع

21.9450.9524.48

7,0066,0237,108واردات السلع

9.5815.9012.64

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

34.2835.3735.01الزراعة

14.1613.6814.01

51.5650.9550.99الخدمات

75.8275.2472.13

12.2511.8312.56نفقات الحكومة العامة النهائية

20.7320.6024.58

11.9212.9315.31إجمالي الادخارات املحلية

19.5219.7917.17

28.3427.4626.50واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

13.8113.6616.12الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.200.620.18

2.15……

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

بنين

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية بنين

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةبروناي

السكان والدخل

20102.711.261.15(%)نمو السكان 

200948.9846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201048,8926,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200948,7606,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201075.6545.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200995.2984.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

20095.4047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200977.5166.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

19.5619.3920.38(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.774.10-1.94-(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.751.43-3.91-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

7.844.325.57(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

54.3540.2342.80الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

239370496(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

2.091.040.50أسعار املستهلك

22.099.26-12.69معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

10,2266,4488,192صادرات السلع

17.4935.717.95

2,6212,5553,106واردات السلع

19.3222.6818.70

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

0.690.640.68الزراعة

71.3174.1172.87

28.0025.2526.46الخدمات

20.1617.6919.22

22.6217.1419.27نفقات الحكومة العامة النهائية

12.9913.6712.36

57.2265.1761.51إجمالي الادخارات املحلية

67.8578.3072.63

27.9027.6226.91واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

بروناي

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية بروناي

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةبوركينا فاسو

السكان والدخل

20102.301.261.15(%)نمو السكان 

200945.3346.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,3606,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,2606,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201019.9845.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200728.7384.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200990.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200953.3166.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

17.9718.7219.99(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.193.245.81(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.830.923.43(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.37-0.42-0.95-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

4.25-4.93-11.47-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

13717137(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

10.672.600.40أسعار املستهلك

7.844.661.52معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

475450638صادرات السلع

18.7222.0313.95

2,0171,7622,059واردات السلع

22.6028.1930.07

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

31.7031.4034.58الزراعة

23.6123.7723.51

44.6944.8341.91الخدمات

76.1873.4171.79

22.8620.4520.24نفقات الحكومة العامة النهائية

15.2623.0122.71

0.966.147.97إجمالي الادخارات املحلية

10.489.1711.29

24.7826.0426.03واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

21.3320.3321.68الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.240.210.18

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

بوركينا فاسو

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية بوركينا فاسو

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالكاميرون

السكان والدخل

20102.501.261.15(%)نمو السكان 

200939.4146.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20102,1706,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20102,1906,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201058.4045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200770.6884.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200994.6047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200951.3666.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

41.4442.6344.33(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.561.953.00(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.830.49-0.24-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.89-0.83-0.20-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

3.94-3.74-0.83-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

270337425(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

5.343.041.28أسعار املستهلك

3.343.00-5.84معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

5,5983,7964,445صادرات السلع

7.7012.789.76

4,3463,9314,461واردات السلع

19.3926.4119.07

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

22.7822.8522.17الزراعة

29.6630.3331.00

47.5646.8246.83الخدمات

73.3374.4273.78

10.1510.6113.93نفقات الحكومة العامة النهائية

17.5818.0816.64

16.5314.9712.30إجمالي الادخارات املحلية

23.9323.2424.01

24.9826.3528.36واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

14.7011.6113.26الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.700.500.27

8.026.427.35

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

الكاميرون

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الكاميرون

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةتشاد

السكان والدخل

20102.511.261.15(%)نمو السكان 

200938.3746.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,6986,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,1806,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201027.6345.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200933.6184.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

2009124.0047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200948.9366.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

16.1716.3717.36(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.360.285.06-(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.172.49-2.79-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.68-1.54-0.01-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

21.34-22.11-0.12-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

234462781(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

8.3410.100.99أسعار املستهلك

12.4112.43-11.75معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

3,5992,1052,668صادرات السلع

0.370.390.19

9331,0081,203واردات السلع

20.7127.5019.65

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

20.3520.2220.55الزراعة

52.8853.8053.62

26.7725.9725.83الخدمات

28.1926.7935.42

23.4223.2429.38نفقات الحكومة العامة النهائية

16.0715.8920.22

48.3949.9735.20إجمالي الادخارات املحلية

54.7055.1443.97

22.3821.0528.91واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

25.6120.8525.00الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.280.220.33

1.803.162.77

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

تشاد

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تشاد

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةجزر القمر

السكان والدخل

20102.151.261.15(%)نمو السكان 

200949.0246.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,2026,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,1806,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201028.1945.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200974.1584.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200974.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200965.7666.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

0.760.780.80(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.981.812.14(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.280.04-1.10-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.04-0.05-0.06-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.74-8.94-11.07-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

899(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

4.804.792.70أسعار املستهلك

5.514.593.81معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

312823صادرات السلع

51.6235.1940.81

227182214واردات السلع

17.2428.6525.06

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

48.2548.2748.18الزراعة

10.3910.4610.46

41.3641.2841.36الخدمات

102.27104.49100.82

14.2515.2615.71نفقات الحكومة العامة النهائية

10.3614.2813.45

16.53-19.76-16.53-إجمالي الادخارات املحلية

14.7613.8814.92

41.6547.9244.89واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

62.6152.9152.01الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

2.860.790.54

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

جزر القمر

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية جزر القمر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةساحل العاج

السكان والدخل

20103.001.261.15(%)نمو السكان 

200939.4546.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,6816,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,6506,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201050.5645.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200955.2684.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200983.1047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200957.9566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

34.1535.7537.02(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.333.752.57(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.42-0.650.73-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.451.660.89(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

1.937.393.89الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

446381418(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

6.321.011.37أسعار املستهلك

8.000.021.10معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

9,85810,30610,815صادرات السلع

23.0923.9622.75

7,9017,0048,488واردات السلع

26.0242.0624.47

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

26.4326.8326.16الزراعة

27.9828.8728.43

45.5944.3145.41الخدمات

68.9466.6269.18

15.0814.878.72نفقات الحكومة العامة النهائية

10.8511.1310.17

15.9818.5122.11إجمالي الادخارات املحلية

47.5847.4248.89

42.4640.0536.96واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

69.9453.4652.01الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.420.941.18

4.379.019.46

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

ساحل العاج

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ساحل العاج

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةجيبوتي

السكان والدخل

20102.491.261.15(%)نمو السكان 

200944.3546.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20102,5556,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20092,4606,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201087.7045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

84.2785.29…2010( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200975.0047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200955.7566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

1.882.002.11(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.825.024.51(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.242.461.96(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.08-0.10-0.24-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.75-9.06-24.31-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

22910027(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

11.961.673.95أسعار املستهلك

9.501.673.95معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

413371442صادرات السلع

77.50102.5274.79

2,5082,3352,718واردات السلع

26.8139.1630.59

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

3.703.733.70الزراعة

17.8818.2917.88

78.4277.9878.42الخدمات

81.4181.8668.44

23.3323.1719.87نفقات الحكومة العامة النهائية

19.6019.7815.95

5.0311.69-4.74-إجمالي الادخارات املحلية

42.9841.9650.68

67.3266.7753.92واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

77.4669.6571.73الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.780.740.73

6.626.15…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

جيبوتي

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية جيبوتي

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةمصر

السكان والدخل

20102.001.261.15(%)نمو السكان 

200932.2846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20106,3546,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20105,9106,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201043.4045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200666.3784.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200918.2047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200970.3466.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

443.93468.93497.78(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.164.675.15(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.882.493.09(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

4.32-4.42-0.89(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

1.98-2.35-0.55الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

9,4956,7126,386(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

11.7016.2411.70أسعار املستهلك

12.2011.1910.11معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

26,23323,09928,172صادرات السلع

11.7435.9032.48

52,77244,93463,842واردات السلع

11.1222.8013.59

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

14.0713.2213.63الزراعة

36.6837.9137.55

49.2548.8748.82الخدمات

72.3972.3476.10

11.3310.8911.35نفقات الحكومة العامة النهائية

20.8622.3819.19

16.2816.7812.55إجمالي الادخارات املحلية

30.2533.0424.96

34.8238.6431.60واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

26.1820.5717.63الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.700.580.46

6.165.616.45

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

مصر

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية مصر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي

 

 البلدان النامية مصر

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

2006 2007 2008 2009 2010

 (%)   التضخم

 معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي

 مؤشر أسعار املستهلك

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

2006 2007 2008 2009 2010

 )%(  ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2006 2007 2008 2009 2010

 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالغابون

السكان والدخل

20101.421.261.15(%)نمو السكان 

200947.4446.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201015,0216,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201013,1906,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201086.0345.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200987.7184.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200951.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200960.8766.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

21.1721.0722.48(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.415.69-2.32(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.834.18-0.83(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

3.450.861.54(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

23.727.8711.81الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

20933170(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

5.261.890.59أسعار املستهلك

19.3918.32-14.68معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

8,0454,7846,815صادرات السلع

6.085.975.94

2,8052,3792,699واردات السلع

9.0411.069.35

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

4.783.984.59الزراعة

60.1763.0861.53

35.0532.9433.88الخدمات

29.7226.3733.86

14.0612.7217.78نفقات الحكومة العامة النهائية

23.9820.9723.12

56.2260.9148.36إجمالي الادخارات املحلية

64.5068.6458.82

23.1621.2825.05واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

24.5914.9619.46الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

3.341.571.35

36.808.958.14

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

الغابون

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الغابون 

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغامبيا

السكان والدخل

20103.411.261.15(%)نمو السكان 

200944.7546.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20102,0186,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,2706,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعرالجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201058.1545.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200946.5084.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200978.4047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200956.2466.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

3.043.273.49(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.296.665.73(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.703.092.22(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.13-0.10-0.13-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

12.00-9.87-12.66-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

704737(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

4.454.555.05أسعار املستهلك

4.496.685.42معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

515582صادرات السلع

5.336.843.90

881838924واردات السلع

30.8538.0828.29

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

27.7127.8827.67الزراعة

16.4116.2216.62

55.8855.9055.71الخدمات

88.6283.4083.20

6.5510.4410.54نفقات الحكومة العامة النهائية

37.6434.3537.09

4.836.156.26إجمالي الادخارات املحلية

3.082.462.61

33.2826.7728.33واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

87.2243.3552.91الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.410.870.80

14.097.59…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

غامبيا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غامبيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي

 

 البلدان النامية غامبيا
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغينيا

السكان والدخل

20102.501.261.15(%)نمو السكان 

200947.9846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,0466,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20109806,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201035.3645.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200939.4684.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200987.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200958.3466.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

10.4410.5010.81(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.291.94-4.94(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.55-2.72-2.61(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.59-0.49-0.34-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

12.69-10.84-7.50-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

382141303(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

18.374.6815.47أسعار املستهلك

14.105.0920.13معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

1,8911,2791,975صادرات السلع

3.047.393.46

3,8243,6704,082واردات السلع

7.4710.258.20

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

25.3524.7724.74الزراعة

39.5241.4640.84

35.1333.7734.41الخدمات

78.6574.2570.58

6.668.939.47نفقات الحكومة العامة النهائية

19.9523.0124.89

14.6816.8319.95إجمالي الادخارات املحلية

27.5232.6331.27

32.7838.8236.21واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

75.6168.4964.31الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.210.820.73

11.949.64…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

غينيا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غينيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغينيا بيساو

السكان والدخل

20102.171.261.15(%)نمو السكان 

200940.9546.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,0846,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,0806,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201030.0045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200952.2084.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

2009115.2047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200948.1866.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

1.641.711.78(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.223.003.47(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.990.771.24(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.05-0.05-0.04-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.21-5.99-4.84-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

6149(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

1.641.07-10.45أسعار املستهلك

10.461.121.72معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

140152254صادرات السلع

23.7328.7315.96

287328292واردات السلع

27.7529.2324.65

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

43.6747.6344.86الزراعة

13.4913.2913.58

42.8439.0741.57الخدمات

91.7994.7094.46

15.2312.1811.79نفقات الحكومة العامة النهائية

11.708.7210.31

6.24-6.88-7.02-إجمالي الادخارات املحلية

16.8015.5316.03

35.5331.1334.12واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

155.04127.93133.01الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.470.410.44

7.255.54…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

غينيا بيساو

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غينيا بيساو

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغويانا

السكان والدخل

20100.261.261.15(%)نمو السكان 

200944.7746.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20106,9646,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20103,5306,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201028.6045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

84.2785.29…2010( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200928.9047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200967.5966.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

4.935.145.38(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.983.323.63(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.492.993.30(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.22-0.19-0.25-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

9.75-9.19-13.15-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

178144188(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

8.102.953.73أسعار املستهلك

9.022.135.43معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

1,0109591,153صادرات السلع

1.221.531.12

1,3341,1521,384واردات السلع

2.523.522.29

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

20.7621.7219.84الزراعة

32.0133.4933.09

47.2344.7947.06الخدمات

88.4093.3781.80

15.1615.4416.17نفقات الحكومة العامة النهائية

24.6723.9526.64

8.812.02-3.56-إجمالي الادخارات املحلية

48.2352.2345.98

76.4484.9870.59واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

42.3043.2651.20الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.660.550.56

3.082.58…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

غويانا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غويانا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةأندونيسيا

السكان والدخل

20101.301.261.15(%)نمو السكان 

200949.6246.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20104,3946,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20104,3006,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201052.5845.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200892.1984.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ألاعلى ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200929.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200971.1866.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

911.03961.451,029.88(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.014.586.11(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.683.294.74(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.1313.916.29(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

0.022.580.89الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

9,3184,87713,304(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

9.784.815.13أسعار املستهلك

18.158.288.02معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

137,022116,510157,791صادرات السلع

8.8913.188.53

129,27496,968135,691واردات السلع

12.8423.3811.14

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

13.7214.4615.29الزراعة

46.8048.1047.64

39.4837.4337.07الخدمات

63.5460.9858.62

8.358.429.62نفقات الحكومة العامة النهائية

24.9427.8230.96

28.1130.6031.76إجمالي الادخارات املحلية

29.4429.7824.12

25.3928.6421.33واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

30.9828.6129.25الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.180.910.82

17.8613.4918.38

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

أندونيسيا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أندونيسيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةإيران

السكان والدخل

20101.691.261.15(%)نمو السكان 

200938.6146.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201010,8656,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200911,4206,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201070.7545.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200885.0284.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق)معرفة القراءة والكتابة 

200925.9047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200971.6966.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

794.82802.65818.65(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.040.071.03(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.65-1.59-0.64-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

23.9913.5421.56(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

7.264.226.04الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,6153,0163,617(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

25.4010.8012.50أسعار املستهلك

17.990.5912.89معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

119,50674,849102,263صادرات السلع

9.0018.717.80

70,24159,95370,300واردات السلع

20.2834.4721.40

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

9.089.779.44الزراعة

45.4043.0243.57

45.5347.2246.98الخدمات

40.9249.3354.32

11.209.8510.95نفقات الحكومة العامة النهائية

30.7234.5032.20

47.8840.8234.73إجمالي الادخارات املحلية

32.5928.5723.10

20.9422.2520.57واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

7.374.224.18الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.330.190.15

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

إيران

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية إيران

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالعراق

السكان والدخل

20102.601.261.15(%)نمو السكان 

200924.2846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20103,5386,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20103,3206,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201066.1745.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200978.0684.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200935.4047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200968.1566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

105.88111.35113.37(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

9.524.210.84(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.71-6.531.47(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

5.05-17.37-11.05(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.15-26.65-12.77الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,8561,4521,426(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

2.805.11-2.67أسعار املستهلك

29.1024.96-31.84معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

56,41435,65247,201صادرات السلع

2.526.483.68

21,47223,65227,512واردات السلع

40.2252.4142.14

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

4.913.654.85الزراعة

59.8461.5860.81

35.2634.7734.34الخدمات

45.7132.0554.85

22.2117.4026.45نفقات الحكومة العامة النهائية

9.5326.1626.13

32.0850.5518.70إجمالي الادخارات املحلية

54.3951.1542.56

31.8430.5741.29واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

العراق

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية العراق

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةألاردن

السكان والدخل

20102.291.261.15(%)نمو السكان 

200932.3246.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20105,6446,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20105,7706,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201078.5345.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200792.2084.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200921.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200972.9466.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

32.1333.1834.53(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.612.333.09(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.270.100.78(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.49-1.58-2.04-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

5.41-6.30-8.98-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2,8292,4301,704(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

0.675.00-13.94أسعار املستهلك

18.848.096.32معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

6,2435,0415,936صادرات السلع

41.9256.1846.86

16,98714,23615,262واردات السلع

30.6545.3534.34

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

2.802.452.75الزراعة

28.2131.0330.08

68.9966.5167.18الخدمات

85.9577.3672.15

20.4018.2416.39نفقات الحكومة العامة النهائية

31.9931.1027.06

6.354.4011.46-إجمالي الادخارات املحلية

53.8854.0142.95

92.2284.6264.88واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

47.1228.9826.34الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.601.020.65

7.2019.664.84

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

ألاردن

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ألاردن

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةكزاخستان

السكان والدخل

20100.101.261.15(%)نمو السكان 

200954.0446.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201012,6036,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201010,6106,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201058.5145.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200999.6884.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200925.6047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200968.4366.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

178.06181.81196.40(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.201.187.00(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.101.086.89(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

4.253.53-6.28(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

3.742.55-4.64الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

14,32213,7719,961(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

17.147.367.40أسعار املستهلك

24.711.8113.76معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

52,47236,71249,672صادرات السلع

6.1012.515.92

43,18032,60836,875واردات السلع

5.277.194.65

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

5.805.446.31الزراعة

38.6541.2138.10

55.5553.3555.59الخدمات

45.1043.5446.07

11.0510.3812.32نفقات الحكومة العامة النهائية

35.5327.5129.65

43.8446.0941.61إجمالي الادخارات املحلية

49.4457.2244.38

42.7537.0535.69واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

92.6379.3396.70الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

3.473.253.56

49.0641.9780.21

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

كزاخستان

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية كزاخستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالكويت

السكان والدخل

20101.981.261.15(%)نمو السكان 

200952.3846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201037,8496,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200753,6306,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201098.3845.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200893.9184.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

20098.2047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200978.1066.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

138.58132.60136.50(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.191.97-4.97(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.03-7.68-0.93(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

60.2428.6141.71(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

40.4926.1431.76الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

61,11481-(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

10.623.954.10أسعار املستهلك

16.9217.16-16.94معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

78,45447,49160,149صادرات السلع

8.8918.0010.46

25,78219,12121,535واردات السلع

15.6531.1718.28

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

0.210.170.22الزراعة

59.0764.9351.70

40.7334.8948.08الخدمات

29.7127.6937.22

14.0012.5820.53نفقات الحكومة العامة النهائية

21.1918.9313.92

56.2859.7342.25إجمالي الادخارات املحلية

63.4066.4456.36

28.3125.6428.03واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

الكويت

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الكويت

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي

 

 البلدان النامية الكويت

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

2006 2007 2008 2009 2010

 (%)   التضخم

 معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي

 مؤشر أسعار املستهلك

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

2006 2007 2008 2009 2010

 )%(  ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي

12.5%

13.0%

13.5%

14.0%

14.5%

15.0%

15.5%

16.0%

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

2006 2007 2008 2009 2010

 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغرقيزيا

السكان والدخل

20100.511.261.15(%)نمو السكان 

200947.4946.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20102,2486,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20102,1806,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201034.5545.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200999.2484.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200932.1047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200967.1466.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

11.6212.0712.02(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.36-7.572.90(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.85-6.692.06(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.34-0.410.10-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

7.45-8.052.03-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

377190234(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

24.536.857.76أسعار املستهلك

23.174.026.90معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

1,6189591,179صادرات السلع

31.6163.0943.87

4,0718,1257,388واردات السلع

12.718.378.92

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

30.1726.1823.94الزراعة

18.7222.7722.29

51.1151.0653.77الخدمات

87.4992.5491.00

17.1017.5219.24نفقات الحكومة العامة النهائية

26.6428.9519.03

10.24-10.06-4.59-إجمالي الادخارات املحلية

52.9153.5556.19

84.1592.5680.59واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

65.7748.0561.93الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.700.850.84

8.6111.7914.00

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

غرقيزيا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غرقيزيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةلبنان

السكان والدخل

20101.321.261.15(%)نمو السكان 

200933.5246.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201015,1936,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201014,1706,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201087.2445.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200789.6184.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200911.1047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200972.2366.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

49.9654.7159.37(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

9.308.507.50(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.907.116.12(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

4.00-3.29-2.77-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

10.20-9.41-9.20-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

4,3334,8044,955(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

10.761.214.50أسعار املستهلك

9.837.014.54معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

3,9793,2533,983صادرات السلع

57.3088.3862.80

17,48517,24119,540واردات السلع

22.5029.2322.86

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

6.035.645.93الزراعة

18.5417.7817.85

75.4376.5876.22الخدمات

82.8983.8677.90

14.5814.7316.53نفقات الحكومة العامة النهائية

27.7030.6030.22

2.531.415.56إجمالي الادخارات املحلية

23.0224.5522.82

48.1953.7549.05واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

102.2780.7671.19الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

6.575.334.43

23.7217.6417.97

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

لبنان

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية لبنان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي

 

 البلدان النامية لبنان

0.0

5.0

10.0

15.0

2006 2007 2008 2009 2010

 (%)   التضخم

 معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي

 مؤشر أسعار املستهلك

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2006 2007 2008 2009 2010

 )%(  ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي

32.0%

34.0%

36.0%

38.0%

40.0%

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2006 2007 2008 2009 2010

 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي
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العالمالبلدان الناميةليبيا

السكان والدخل

20102.071.261.15(%)نمو السكان 

200936.4646.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201013,8056,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200916,3306,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201077.8945.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200988.8684.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200916.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200974.5566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

87.3786.1390.57(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.314.16-2.35(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.292.05-0.27(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

37.089.3811.90(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

41.7215.5716.03الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

4,1112,6743,833(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

10.402.832.40أسعار املستهلك

31.5718.30-25.81معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

61,56635,12644,245صادرات السلع

3.857.593.94

19,64921,16821,974واردات السلع

12.5519.1522.15

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

2.131.932.61الزراعة

75.8079.6572.46

22.0718.4224.93الخدمات

36.1135.5536.61

12.4512.4812.64نفقات الحكومة العامة النهائية

9.649.519.71

51.4451.9750.75إجمالي الادخارات املحلية

68.7169.1768.07

26.9126.7227.02واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

ليبيا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ليبيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةماليزيا

السكان والدخل

20101.281.261.15(%)نمو السكان 

200943.4346.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201014,6706,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201014,3606,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201072.1745.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200992.4684.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق)معرفة القراءة والكتابة 

20095.7047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200974.5866.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

386.23383.10414.43(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.717.16-4.71(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.965.81-3.36(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

38.8531.8428.12(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

17.4816.5011.82الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

7,1721,4309,103(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

5.400.601.70أسعار املستهلك

6.665.17-10.21معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

199,510157,427237,317صادرات السلع

7.5112.486.82

156,932123,835189,470واردات السلع

7.8912.796.28

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

9.9610.079.39الزراعة

46.7047.6343.58

43.3442.3047.03الخدمات

45.7545.2450.23

12.2412.5314.30نفقات الحكومة العامة النهائية

21.6819.1314.01

42.0142.2435.47إجمالي الادخارات املحلية

110.53103.6196.86

90.2180.5075.41واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

32.9229.7734.41الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.401.131.18

4.803.625.22

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

ماليزيا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ماليزيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةاملالديف

السكان والدخل

20101.591.261.15(%)نمو السكان 

200946.4346.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20108,5416,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20105,4806,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201040.1045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200698.4084.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200910.9047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200971.9966.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

2.612.512.73(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.767.97-12.77(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.346.19-11.05(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.50-0.41-0.65-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

26.90-23.51-36.86-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

135112164(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

12.304.005.00أسعار املستهلك

4.143.420.03معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

188113106صادرات السلع

2.082.920.84

1,4081,0381,239واردات السلع

25.8843.0725.02

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

6.395.724.86الزراعة

17.3217.6516.77

76.2876.6378.37الخدمات

27.9226.0924.63

36.2540.3739.98نفقات الحكومة العامة النهائية

54.2958.3657.46

35.8333.5435.39إجمالي الادخارات املحلية

77.5274.7177.27

95.9899.5299.34واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

42.0740.7245.07الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.521.291.11

6.176.248.30

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

املالديف

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية املالديف

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةمالي

السكان والدخل

20103.011.261.15(%)نمو السكان 

200928.8846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,2526,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,0206,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201035.8645.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200626.1884.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

2009100.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200948.8166.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

15.0915.9016.77(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.984.464.46(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.532.011.42(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.79-0.67-1.12-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

8.48-7.48-12.72-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

180109148(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

9.122.221.17أسعار املستهلك

8.843.573.62معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

228162235صادرات السلع

17.6928.9218.22

3,1983,1183,721واردات السلع

25.6933.1722.07

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

36.0539.6839.17الزراعة

22.6220.0820.43

41.3340.2440.40الخدمات

64.6863.7762.44

17.4317.5817.58نفقات الحكومة العامة النهائية

21.5620.2022.08

17.8918.6619.97إجمالي الادخارات املحلية

29.0822.9122.78

32.7524.4524.88واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

27.8424.2029.67الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.280.280.29

3.342.61…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

مالي

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية مالي

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةموريتانيا

السكان والدخل

20102.381.261.15(%)نمو السكان 

200942.1146.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20102,0936,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20102,0006,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201041.4345.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200957.4584.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200974.3047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200956.9766.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

6.326.306.66(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.224.66-3.52(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.542.21-1.09(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.19-0.37-0.56-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

4.92-12.27-15.75-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

3814-338(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

7.302.206.10أسعار املستهلك

5.8626.03-12.41معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

2,3551,7452,124صادرات السلع

9.1513.8410.04

2,2942,1202,538واردات السلع

11.6815.3311.94

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

19.6618.2318.39الزراعة

34.1836.7237.63

46.1645.0543.98الخدمات

76.0786.9582.96

22.0014.9316.29نفقات الحكومة العامة النهائية

22.7127.4224.91

1.890.75-1.93إجمالي الادخارات املحلية

56.4556.3851.59

80.5289.6179.17واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

60.4256.1866.96الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.980.720.80

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

موريتانيا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية موريتانيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةاملغرب

السكان والدخل

20101.071.261.15(%)نمو السكان 

200937.3246.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20104,7546,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20104,5606,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201058.2445.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200956.0884.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200933.2047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200971.5966.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

137.30145.42151.43(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.594.953.15(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.453.832.06(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

4.30-4.44-4.64-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

4.15-4.86-5.22-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2,4871,9521,304(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

3.890.970.99أسعار املستهلك

5.861.840.99معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

19,35313,41716,313صادرات السلع

5.9211.088.39

39,81231,07034,500واردات السلع

14.0221.5313.89

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

12.9913.8914.32الزراعة

25.8428.7726.83

61.1757.3458.85الخدمات

58.4260.0460.92

18.2117.1817.93نفقات الحكومة العامة النهائية

32.4836.3332.57

23.3722.7821.14إجمالي الادخارات املحلية

35.7536.7028.32

44.8650.2539.74واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

27.3123.4325.99الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.920.850.77

14.2112.0812.48

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

املغرب

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية املغرب

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةموزمبيق

السكان والدخل

20102.001.261.15(%)نمو السكان 

200948.0546.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,0106,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20109206,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201038.4345.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200955.0684.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200995.9047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200948.0866.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

18.8120.1921.81(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.836.337.01(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.744.254.91(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.25-1.05-1.18-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

12.68-10.48-11.86-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

592893789(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

10.333.2612.70أسعار املستهلك

8.355.3913.65معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

2,6531,8532,876صادرات السلع

1.060.901.14

4,0083,5675,327واردات السلع

5.856.994.15

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

26.9629.7027.91الزراعة

25.1723.0724.64

47.8747.2347.45الخدمات

80.1480.5179.34

11.9111.6813.08نفقات الحكومة العامة النهائية

15.3115.1020.33

7.957.817.58إجمالي الادخارات املحلية

30.8926.9521.06

38.2534.2332.54واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

36.5234.7041.44الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.230.230.29

0.921.101.65

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

موزمبيق

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية موزمبيق

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالنيجر

السكان والدخل

20103.101.261.15(%)نمو السكان 

200931.2446.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20107556,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20107006,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201017.1145.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

84.2785.29…2010( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200975.7047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200951.9566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

10.1810.1811.05(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.877.53-9.29(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.854.30-6.00(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.72-1.51-0.70-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

30.75-28.69-12.96-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

566739947(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

10.531.140.94أسعار املستهلك

7.014.173.24معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

287532203صادرات السلع

38.8026.0962.97

1,6841,5861,693واردات السلع

20.7238.2923.96

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

43.6246.0843.58الزراعة

14.2515.1816.00

42.1338.7440.43الخدمات

73.7671.3274.34

15.6515.1017.18نفقات الحكومة العامة النهائية

23.0829.2229.13

10.5913.588.48إجمالي الادخارات املحلية

17.4318.9219.81

29.9234.5640.46واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

21.5317.2118.79الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.220.130.17

3.272.544.46

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

النيجر

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية النيجر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةنيجيريا

السكان والدخل

20102.751.261.15(%)نمو السكان 

200932.1546.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20102,4226,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20102,1606,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201049.8045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200960.8284.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200985.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200948.1466.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

319.97345.38377.95(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.986.968.39(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.154.105.49(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

31.8221.9013.89(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

15.3712.976.40الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

8,2498,6506,099(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

11.5812.5413.72أسعار املستهلك

4.4118.75-10.98معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

86,97352,72976,224صادرات السلع

4.639.445.03

54,28943,27947,836واردات السلع

4.709.286.16

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

32.7132.8537.20الزراعة

40.6541.4833.92

26.6325.6728.88الخدمات

74.5267.1570.34

7.8711.515.63نفقات الحكومة العامة النهائية

9.187.999.59

17.6121.3424.03إجمالي الادخارات املحلية

36.7539.5839.48

28.3226.2325.04واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

5.205.564.65الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.200.120.10

1.790.670.81

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

نيجيريا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية نيجيريا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةسلطنة عمان

السكان والدخل

20103.401.261.15(%)نمو السكان 

200937.7846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201025,4396,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200824,4106,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201073.0445.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200886.6284.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

20099.1047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200976.1466.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

70.6572.0975.84(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

12.881.104.21(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.320.77-10.49(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.286.46-5.02(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

0.6011.61-8.29الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2,5281,4712,045(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

12.613.543.26أسعار املستهلك

23.4713.90-28.05معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

35,10024,11233,777صادرات السلع

14.2230.3813.89

22,92317,85122,186واردات السلع

24.7448.4329.56

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

1.281.001.20الزراعة

60.5166.4063.20

38.2132.6035.59الخدمات

33.0033.4639.40

18.8914.5216.95نفقات الحكومة العامة النهائية

31.7530.6928.26

48.1152.0243.65إجمالي الادخارات املحلية

56.6059.2948.27

40.2537.9634.25واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

سلطنة عمان

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية سلطنة عمان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةباكستان

السكان والدخل

20101.711.261.15(%)نمو السكان 

200933.6146.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20102,7916,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20102,7806,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201035.9045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200855.5384.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200970.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200966.8566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

421.26439.44464.90(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.643.374.79(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.131.603.03-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

3.95-9.26-13.87-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

2.26-5.72-8.47-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

5,4382,3382,016(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

12.0020.7811.73أسعار املستهلك

16.2020.329.88معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

21,70417,52321,395صادرات السلع

28.0744.0926.27

46,19731,64942,635واردات السلع

31.6858.6831.32

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

20.4620.2420.79الزراعة

26.8926.7624.29

52.6453.0054.92الخدمات

75.4576.5979.44

9.1812.4310.69نفقات الحكومة العامة النهائية

22.5221.9719.69

15.3710.989.87إجمالي الادخارات املحلية

14.1912.8014.15

21.3423.8023.97واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

28.5629.5833.15الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.760.640.62

11.2411.0315.03

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

باكستان

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية باكستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةفلسطين

السكان والدخل

0.101.261.15-2010(%)نمو السكان 

200923.9646.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

6,10410,886…2010(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

6,24311,072…2010(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201074.1445.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200994.6084.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200924.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200973.6766.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

………(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

…2.305.50(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

………(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

………(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

………الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

52265115(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

………أسعار املستهلك

……2.20-معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

………صادرات السلع

………

………واردات السلع

………

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

7.476.927.08الزراعة

22.7725.8725.35

69.7667.2167.57الخدمات

108.87116.20114.53

21.3923.0022.37نفقات الحكومة العامة النهائية

24.8118.0021.70

36.90-39.20-30.27-إجمالي الادخارات املحلية

16.0113.0013.10

71.0870.2071.70واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

فلسطين

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية فلسطين

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةقطر

السكان والدخل

20103.721.261.15(%)نمو السكان 

200970.2246.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201088,5596,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

6,24311,072…2010(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201095.8345.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200994.7284.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

20099.7047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200976.1266.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

116.98128.26150.55(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

25.428.6516.27(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.9812.09-6.18(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

32.2710.0224.26(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

29.1510.1918.74الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

3,7798,1255,534(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

2.43-4.87-15.05أسعار املستهلك

18.2713.28-9.31معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

55,70946,21465,063صادرات السلع

4.433.072.27

27,87422,81622,503واردات السلع

17.5027.8020.14

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

0.090.070.09الزراعة

72.9270.9161.33

26.9929.0138.58الخدمات

17.9517.6318.02

21.6118.6524.18نفقات الحكومة العامة النهائية

37.5740.2546.84

60.4463.7257.80إجمالي الادخارات املحلية

56.4852.6943.55

33.6129.2331.64واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

قطر

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية قطر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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اململكة العربية 

السعودية
العالمالبلدان النامية

السكان والدخل

20102.301.261.15(%)نمو السكان 

200936.6446.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201023,8266,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200923,9006,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعرالجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201082.0745.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200986.1384.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200918.2047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200973.4366.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

584.95593.88621.99(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.230.603.74(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.851.41-1.69(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

132.5022.8038.79(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

27.786.068.74الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

38,15132,10028,105(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

9.875.065.35أسعار املستهلك

21.5813.66-18.79معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

304,260172,858227,750صادرات السلع

10.2423.7311.79

114,04092,789103,023واردات السلع

9.4616.4111.63

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

2.772.302.99الزراعة

65.3370.2459.08

31.9027.4637.93الخدمات

29.2027.5738.64

22.3319.6225.86نفقات الحكومة العامة النهائية

21.4522.0425.46

48.4752.8135.49إجمالي الادخارات املحلية

64.7767.9652.65

37.7437.1942.62واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

اململكة العربية السعودية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية اململكة العربية السعودية

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي

 

 البلدان النامية اململكة العربية السعودية

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

2006 2007 2008 2009 2010

 (%)   التضخم

 معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي

 مؤشر أسعار املستهلك

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2006 2007 2008 2009 2010

 )%(  ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي

12.5%

13.0%

13.5%

14.0%

14.5%

15.0%

15.5%

 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2006 2007 2008 2009 2010
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العالمالبلدان الناميةالسنغال

السكان والدخل

20102.401.261.15(%)نمو السكان 

200942.9546.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,8196,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,8506,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201042.3845.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200949.7084.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200950.7047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200955.8966.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

22.0122.7023.88(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.242.204.24(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.201.80-0.82(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.07-0.98-1.91-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

8.29-7.69-14.29-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

272208237(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

1.711.23-5.76أسعار املستهلك

0.951.29-6.56معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

1,9941,8852,135صادرات السلع

36.8451.5340.19

5,6544,5356,342واردات السلع

15.1331.3914.66

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

13.8115.8518.51الزراعة

24.4023.5421.39

61.7960.6160.10الخدمات

79.4579.3078.65

13.4712.9314.16نفقات الحكومة العامة النهائية

29.4929.5627.08

7.087.777.19إجمالي الادخارات املحلية

25.4624.9723.16

47.8846.7643.05واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

22.5921.1727.39الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.550.410.41

6.25……

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

السنغال

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية السنغال

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي

 

 البلدان النامية السنغال
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العالمالبلدان الناميةسيراليون

السكان والدخل

20102.601.261.15(%)نمو السكان 

200937.7946.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20108076,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20108306,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201038.4045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200940.9284.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

2009122.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200947.9266.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

4.284.464.72(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.533.204.95(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.890.662.29(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.19-0.16-0.22-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

9.76-8.35-11.48-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

533336(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

14.839.2517.78أسعار املستهلك

11.155.2914.35معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

272216300صادرات السلع

4.853.957.95

8518011,013واردات السلع

17.0320.4617.72

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

57.7258.6958.16الزراعة

8.386.675.24

33.8934.6436.59الخدمات

74.3470.7570.75

12.2614.3814.38نفقات الحكومة العامة النهائية

37.4840.0640.06

13.4014.8714.87إجمالي الادخارات املحلية

15.6813.1313.13

39.7638.3138.31واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

18.7520.4223.93الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.280.170.20

2.621.652.18

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

سيراليون

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية سيراليون 

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةالصومال

السكان والدخل

20102.171.261.15(%)نمو السكان 

200938.7746.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

6,10410,886…2010(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

6,24311,072…2010(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201037.4545.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

84.2785.29…2010( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

2009108.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200950.0766.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

………(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

…2.602.60(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

………(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

………(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

………الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

87108112(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

………أسعار املستهلك

……3.41-معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

427431512صادرات السلع

78.2095.5682.67

1,1791,0211,229واردات السلع

42.6860.3347.19

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

60.1860.1660.19الزراعة

7.367.367.36

32.4632.4832.45الخدمات

72.9072.5672.61

8.788.708.72نفقات الحكومة العامة النهائية

19.6820.1120.04

18.3118.7418.67إجمالي الادخارات املحلية

0.300.310.31

1.661.681.68واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

118.55113.41147.77الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

…0.06…

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

الصومال

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الصومال

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةالسودان

السكان والدخل

20102.601.261.15(%)نمو السكان 

200931.6846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20102,4926,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20102,0206,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201040.1045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200970.2184.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200969.3047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200958.4866.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

88.1594.28100.00(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.845.985.07(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.133.302.40(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

5.79-6.91-5.24-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

8.46-12.38-9.03-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2,6012,6821,600(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

14.3011.2612.98أسعار املستهلك

0.0920.46-21.01معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

12,0697,0338,863صادرات السلع

3.8817.9712.37

10,0958,4849,894واردات السلع

24.1039.2027.37

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

28.3225.8028.83الزراعة

30.7134.0729.29

40.9740.1341.88الخدمات

64.7859.2468.37

14.7716.4314.41نفقات الحكومة العامة النهائية

24.2523.6422.70

20.4524.3417.21إجمالي الادخارات املحلية

20.0923.7715.99

23.8823.0422.20واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

41.1833.5436.09الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.200.140.21

3.882.985.83

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

السودان

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية السودان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةسورينام

السكان والدخل

20101.151.261.15(%)نمو السكان 

200936.6846.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20108,9246,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20097,6106,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201075.2645.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200894.6284.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200923.6047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200969.2266.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

4.304.474.71(تعادل القوة الشرائية ،السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.713.064.42(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.511.893.22(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.040.04-0.30(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

1.080.98-9.62الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

209151180(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

0.146.95-14.64أسعار املستهلك

21.002.938.44معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

1,5721,3441,581صادرات السلع

8.5012.379.82

1,4361,4011,496واردات السلع

1.482.001.60

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

5.595.865.76الزراعة

45.1643.7844.30

49.2550.3649.94الخدمات

15.0416.7615.71

4.314.814.51نفقات الحكومة العامة النهائية

79.7379.5376.73

80.6478.4479.78إجمالي الادخارات املحلية

65.4262.7464.51

60.5162.5059.69واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

سورينام

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية سورينام

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةسوريا

السكان والدخل

20102.451.261.15(%)نمو السكان 

200932.7146.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20105,2086,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20104,8706,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201055.7445.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200984.1984.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200914.2047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200974.4266.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

96.32103.05107.40(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.486.013.23(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.983.480.76(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

2.59-3.06-1.50-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

4.37-5.68-2.85-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,4671,4341,381(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

15.152.804.40أسعار املستهلك

2.826.23-15.96معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

16,32611,34315,543صادرات السلع

50.7794.0449.44

27,33422,46726,666واردات السلع

32.9952.4336.10

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

19.3419.3921.00الزراعة

34.1136.6333.92

46.5543.9845.08الخدمات

59.0860.6669.26

12.3112.0011.37نفقات الحكومة العامة النهائية

27.8027.2123.98

28.6127.3419.36إجمالي الادخارات املحلية

38.6539.3731.75

37.8439.2336.37واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

13.9110.119.71الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.340.280.27

…3.55…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

سوريا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية سوريا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي

 

 البلدان النامية سوريا
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةطاجكستان

السكان والدخل

20102.011.261.15(%)نمو السكان 

200941.1146.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,9356,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20102,0606,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201026.3245.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200999.6784.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200951.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200967.0166.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

13.0813.7114.74(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.903.906.50(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.611.474.41(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.300.12-0.39-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

5.922.18-7.63-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

3761645(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

20.436.516.46أسعار املستهلك

27.7012.7212.48معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

1,4441,010909صادرات السلع

47.6958.9638.64

3,2452,5054,289واردات السلع

29.1841.2718.43

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

27.9428.1628.03الزراعة

39.8235.2838.83

32.2336.5633.14الخدمات

84.2289.58105.54

8.907.319.74نفقات الحكومة العامة النهائية

24.6326.5125.02

15.28-6.883.11إجمالي الادخارات املحلية

50.9732.6616.41

86.2679.0956.71واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

30.9745.0550.47الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.610.560.86

3.697.1238.40

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

طاجكستان

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية طاجكستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةتوغو

السكان والدخل

20102.531.261.15(%)نمو السكان 

200944.4046.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20108586,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20107906,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201043.4445.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200656.8984.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200964.3047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200962.8766.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

5.495.725.97(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.383.233.41(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.150.680.86-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.25-0.22-0.30-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

7.89-6.92-9.57-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

245041(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

8.701.943.21أسعار املستهلك

14.411.932.43معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

6836741,101صادرات السلع

20.6670.3732.25

9579833,056واردات السلع

10.5115.904.61

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

40.4345.4247.18الزراعة

20.9320.2118.87

38.6434.3733.95الخدمات

91.4985.6784.81

12.2713.4213.63نفقات الحكومة العامة النهائية

14.6017.6718.38

3.760.921.56-إجمالي الادخارات املحلية

37.2735.8633.74

55.6352.6150.56واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

77.8451.5751.78الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.161.700.44

1.5516.14…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

توغو

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية توغو

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةتونس

السكان والدخل

20101.041.261.15(%)نمو السكان 

200936.6946.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20109,4836,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20108,1406,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201067.2845.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200877.5684.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200917.9047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200974.4566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

91.8195.52100.00(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.523.103.69(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.492.032.62(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

2.13-1.23-1.71-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

4.80-2.84-3.81-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2,7581,6881,513(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

4.863.534.44أسعار املستهلك

6.083.084.03معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

18,62813,96915,513صادرات السلع

9.7718.8614.59

24,54219,16224,161واردات السلع

9.5920.199.96

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

11.0810.3710.63الزراعة

34.1435.3633.98

54.7854.2855.39الخدمات

62.0861.9562.78

14.4813.9014.39نفقات الحكومة العامة النهائية

25.6427.6026.18

23.4424.1522.83إجمالي الادخارات املحلية

55.6760.8549.94

57.8864.3053.30واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

52.5246.2849.88الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

2.381.881.74

12.107.8210.12

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

تونس

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تونس

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةتركيا

السكان والدخل

20101.141.261.15(%)نمو السكان 

200934.8546.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201013,4646,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201014,5806,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201069.6545.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200990.8284.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200918.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200972.0566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

914.19879.32960.51(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.698.20-0.66(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.886.98-0.45-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

48.56-14.30-41.95-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.55-2.33-5.74-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

19,5048,4119,071(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

10.446.258.57أسعار املستهلك

11.995.158.14معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

132,313102,242114,062صادرات السلع

15.2231.7924.99

201,964140,932185,541واردات السلع

10.6620.709.68

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

8.538.469.11الزراعة

27.7727.2025.14

63.7064.3465.75الخدمات

71.3169.8571.54

12.7912.8014.71نفقات الحكومة العامة النهائية

21.0721.7814.92

15.9117.3513.75إجمالي الادخارات املحلية

22.3223.9123.24

27.4828.3424.42واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

36.3536.0840.91الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.931.721.88

32.5029.8841.60

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

تركيا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تركيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةتركمنستان

السكان والدخل

20101.611.261.15(%)نمو السكان 

200946.8346.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20106,7856,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20107,1606,24311,072(تعادل القوة الشرائية،السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201049.5045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200999.5684.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200941.5047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200965.0566.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

31.2633.4736.90(تعادل القوة الشرائية، السعرالجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

14.756.099.22(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

12.944.427.50(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

2.44-2.98-3.56(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

0.000.000.00الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,2773,8672,083(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

2.674.45-14.54أسعار املستهلك

59.670.346.16معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

9,9432,9553,317صادرات السلع

11.5846.8431.52

5,2916,4736,263واردات السلع

23.1728.9632.84

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

19.0712.2916.27الزراعة

38.1553.6742.70

42.7834.0341.03الخدمات

38.4955.4853.97

9.058.299.13نفقات الحكومة العامة النهائية

3.416.454.51

52.4636.2336.89إجمالي الادخارات املحلية

100.7880.5472.15

51.7350.7739.76واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

……2.86الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.13……

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

تركمنستان

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تركمنستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةأوغندا

السكان والدخل

20103.601.261.15(%)نمو السكان 

200943.0946.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20101,2416,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20101,2306,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201013.3045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

84.2785.29…2010( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200979.4047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200953.4166.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

36.6839.7042.15(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

8.717.255.18(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.213.521.53(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.68-1.07-0.45-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

9.88-6.76-3.12-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

729816848(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

7.3014.209.40أسعار املستهلك

6.3614.579.06معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

1,7221,5081,786صادرات السلع

20.3325.7121.79

4,5262,8263,330واردات السلع

15.4936.1718.13

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

22.1022.9323.02الزراعة

25.5625.4224.89

52.3451.6452.08الخدمات

76.9681.3883.72

11.179.9310.29نفقات الحكومة العامة النهائية

22.9820.2921.39

11.878.696.00إجمالي الادخارات املحلية

18.8719.8519.50

29.9831.4534.73واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

13.4815.5515.75الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.130.150.14

2.472.071.95

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

أوغندا

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أوغندا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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الامارات العربية 

املتحدة
العالمالبلدان النامية

السكان والدخل

20103.001.261.15(%)نمو السكان 

200962.7446.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201048,8216,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

6,24311,072…2010(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201077.9445.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

84.2785.29…2010( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

20096.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200977.8866.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

242.30236.82246.80(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.153.23-5.32(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.970.22-0.80-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

23.328.2323.27(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

7.413.047.71الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

13,7244,0033,948(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

12.251.560.90أسعار املستهلك

11.348.18-15.80معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

193,193117,789155,759صادرات السلع

14.7533.4117.20

201,586152,040166,568واردات السلع

11.5521.7912.39

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

1.120.931.12الزراعة

53.8156.6855.01

45.0742.4043.87الخدمات

46.2245.5147.43

10.059.279.64نفقات الحكومة العامة النهائية

33.7733.7936.47

43.7345.2242.93إجمالي الادخارات املحلية

90.4597.8084.18

80.4986.3777.71واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

………الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

………

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

الامارات العربية املتحدة

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الامارات العربية املتحدة

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةأوزبكستان

السكان والدخل

20101.201.261.15(%)نمو السكان 

200944.8946.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20103,0396,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20103,0906,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201036.2545.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200999.3484.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200931.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200967.9466.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

71.8478.3785.85(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

9.008.108.50(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.476.717.21(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

2.490.742.60(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

8.692.206.67الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

711711822(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

12.7514.089.38أسعار املستهلك

22.8620.1916.20معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

7,0524,8835,407صادرات السلع

21.9132.2823.34

9,1588,4479,309واردات السلع

9.8415.0411.77

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

23.9826.1925.57الزراعة

32.6030.4531.00

43.4343.3643.43الخدمات

52.7053.0253.74

17.1217.1317.37نفقات الحكومة العامة النهائية

21.8021.1020.46

30.1829.8528.89إجمالي الادخارات املحلية

40.4740.4340.68

32.0831.6832.26واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

17.5913.9212.28الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.780.450.28

………

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

أوزبكستان

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أوزبكستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي
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 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةاليمن

السكان والدخل

20103.001.261.15(%)نمو السكان 

200926.0046.0047.11(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20102,5986,10410,886(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20092,3206,24311,072(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201031.8045.3049.94(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200962.3984.2785.29( سنة15نسبة مئوية من السكان ما فوق )معرفة القراءة والكتابة 

200950.8047.0042.00(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

200963.3866.7168.96(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

200820092010املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

55.4658.1463.40(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.653.878.02(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.540.764.87(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.39-2.57-1.25-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

4.45-10.21-4.65-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

329-1,555129(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

200820092010 التضخم (%) 

18.983.6812.14أسعار املستهلك

8.7124.71-20.38معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

200820092010(مليون دوالر)التجارة 

9,4634,8647,351صادرات السلع

9.0722.5011.41

10,9979,61411,071واردات السلع

32.8847.4331.67

200720082009(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

10.2410.0710.04الزراعة

41.1741.7442.37

48.5948.1947.59الخدمات

68.4068.0974.43

15.0712.4813.61نفقات الحكومة العامة النهائية

23.4724.2021.26

16.5319.4211.96إجمالي الادخارات املحلية

32.4433.6325.10

39.3838.4035.64واردات السلع والخدمات

200720082009املديونية

28.1223.2625.29الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.330.290.31

3.312.69…

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املؤشرات الرئيسية

اليمن

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي   

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية اليمن

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 )إلاجمالي

 

 البلدان النامية اليمن

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

2006 2007 2008 2009 2010

 (%)   التضخم

 معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي

 مؤشر أسعار املستهلك

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

2006 2007 2008 2009 2010

 )%(  ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي

24.0%

26.0%

28.0%

30.0%

32.0%

 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2006 2007 2008 2009 2010

 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر


