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ٕيقوم مركز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدري ٕ ٕ ٕباعداد التقرير ) ٔمركز انقرة(ٕب للدول الاسلامية ٔ
ٕالاقتصادي السنوي حول الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي منذ عام  م ليكون بمثابة الوثيقة ١٩٧٩ٕٔ

ٕالمرجعية الاساسية لبند جدول اعمال المؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية تحت الشؤون الاقتصادية المعنون بـ ٕ ٔ ٔ "
ٕو يقدم المركز هذا التقرير ايضا الى الدورات السنوية لكل من اللجنة ." ٕلمي والدول الاسلاميةٕالاقتصاد العا ٔ

ٕالاسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري  ٕ ٕ ) الكومسيك(ٕ
  .ٕالمنبثقتين عن منظمة المؤتمر الاسلامي

 
ٔادي في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي خلال السنوات الخمس الاخيرة ٕيحلل التقرير الوضع الاقتص ٕٔ
ٔوكما يفحص التقرير التطورات الاقتصادية الرئيسية الاخيرة في الدول الاعضاء . التي تتوفر حولها البيانات ٔ ٕ

ٔبمنظمة المؤتمر الاسلامي ويستقصي الروابط الداخلية لهذه المستجدات مع تلك التي طرات في   جموعتيمٕ
يتم التحليل في العادة على ضوء . ٕعلى الاقتصاد العالمي ككلٔالتي طرات  وكذلك ة والمتقدمةالناميالدول 

ٕالتطورات والمستجدات العالمية والاقليمية والقومية، مستخدما البيانات الجديدة حول دول منظمة المؤتمر 
ِّالاسلامي والتي جمعت من مختلف المصادر العالمية والقومي ُ ة، علاوة على البيانات المرصودة في قاعدة بيانات ٕ

  .ٔمركز انقرة
  
 ٕالاقتصادية المؤشرات ٕاتجاهات بتحليل ٔايضا ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول حول السنوي ٕالاقتصادي التقرير يقوم

 السنوات فترة خلال العالمي ٕالاقتصاد نمو في والبارز العام ٔاداءال ضوء على ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لدول الرئيسية
ْوات .م٢٠٠٦ - م٢٠٠٢ الماضية الخمس  ٔايضا تم فقد للمجموعات، المقارن العام التحليل على علاوةو بذلك ًاناَيٕ
 الذي الشيء فرعية، مجموعات ثلاث تحت ٕالاسلامي المؤتمر بمنظمة ٔالاعضاء والخمسين السبعة الدول تحليل
 هذه و .عاشتها التي والتطورات ٕالاسلامي المؤتمر ةمنظم لدول ٕالاقتصادي ٔالاداء كل ٔافضل بشكل يوضح قد

 متوسطة الدول ومجموعة للنفط المصدرة الدول مجموعةو نموا، ٔالاقل الدول مجموعة هي الفرعية المجموعات
  .ٕالاسلامي المؤتمر بمنظمة النمو

  
 يحتوي "للقطر، الموجزة الذاتية السيرة" اتصفح جديدا، قسما العام هذا تقرير يقدم محتواه، ٕلاثراء محاولة وفي
 ٕالاقتصادي ٔللاداء ٔافضل لعكس ذلكبو قطر، لكل الرئيسية ٕالاقتصادية المؤشرات حول بياني وتحليل بيانات على
 بما النامية، الدول تهم مواضيع ثلاثة على خاصة، نوافذ خلال من ،الضوء ٔايضا تقريرال ويلقي .راقطٔالا لكل العام
 ٕاقتصادات على السلع ٔاسعار ٔتاثير هي العام هذا قضايا ومواضيع .ٕالاسلامي مؤتمرال منظمة في ٔاعضاءال الدول فيها
 في المستقبلي والنم على العولمة ٔوتاثير ٔالاعضاء ٕالافريقية الدول في ٔللاعمال الموالية ٕوالاصلاحات النامية، الدول
 في ٔالاعضاء الدول تواجه التلاز التي التحديات من عدد على الضوء التقرير يلقي الختام، فيو .النامية الدول
  .ٕالاقتصادي تقدمها دفعل جهودها في ٕالاسلامي المؤتمر منظمة

  
 
 
 
  
  

  ٔالباي صافاش .د                    
  العـام ديرـالمــ                  
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  ١

  المقــدمة .١
  

ً الاعضاء جزءا هاما ٥٧ٕتشكل دول منظمة المؤتمر الاسلامي الـ ً مستويات تنمية بمن الدول النامية، و بكونها دول ٔ
ٕاقتصادية مختلفة فانها لاتشكل مجموعة اقتصادية متجانسة ٕ ٕقد يؤدي القيام بتحليل مقارن لها باعتبارها مجموعة و. ٕ
ٕواحدة الى نتائج مضللة نظرا لاغفاله بعض العوامل الضمنية و علاوة على التحليل العام المقارن فلهذا السبب، . ٕ

ٕ الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي تحت ٥٧جموعة ككل، يتم تحليل الدول الـللم عكس  لمجموعات فرعيةثلاثة ٔ
  .ٔالاداء الشامل للمجموعةعن ٔصورة افضل 

  
ٔتتالف المجموعة الاولى من  ٔالدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي الاقل نموأ  دولة ٢٢تشمل هذه المجموعة و. ٕٔ
هذه الدول . ٔهيئة الامم المتحدةٔبارها دولا اقل نموا من قبل تٕباعلازالت تصف ٕلاسلامي والتي عضو في منظمة المؤتمر ا

ٔافغانستان، بنغلاديش، بنين، بوركينا فاسو، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، المالديف، : هي
  .السودان، توغو، اوغندا، واليمنمالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، السنغال، سيراليون، الصومال، 

  
ٕالاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلاميالمصدرة للنفط والدول من تشكل المجموعة الثانية  الجزائر، : هذه الدول هي. ١ٔ

ٕازربيجان، البحرين، بروناي، الغابون، ايران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية 
  .ٔ، تركمنستان، والامارات العربية المتحدةالسعودية

  
ٕتضم الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي ذات الدخل المتوسط وستفالمجموعة الثالثة ٔاما  دول منظمة "ٕ اسم ٔاخذٔ

ٔ البانيا، الكاميرون، ساحل العاج، مصر، غويانا، هذه الدول هيو.  في هذا التقرير٢"ٕالمؤتمر الاسلامي متوسطة النمو
ٔنيسيا، الاردن، كزاخستان، كيرغزستان، لبنان، ماليزيا، المغرب، باكستان، فلسطين، سورينام، سوريا، اندو

  .طاجكستان، تونس، تركيا واوزبكستان
  

ٔولتوضيح التطورات الاقتصادية الاخيرة على المستوى الفردي للقطر، ٔومن الناحية الاخرى،  ٕفقد وضع ملحق احصائي ٕ
لد عضو بمنظمة المؤتمر  في كل بٕ البيانات حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسيةٔفي مؤخرة التقرير يحوي احدث

ٕالحقت سيرة مفصلة للقطر تحوي تحليلا بيانيا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وذلك  ،ولذات الغرض. ٕالاسلامي
ٔبهدف عكس الاداء الاقتصادي العام لكل دولة بشكل افضل ٕ ٔ.  

  
ٕتم حساب متوسط اهم المؤشرات الاق على وكمجموعات فرعية واحدة ٕتصادية لمنظمة المؤتمر الاسلامي كمجموعة ٔ

ٔموزونة بقيم الناتج المحلي الاجمالي حسب اسعار الدولار في عام ولبلدان على حده لٔاساس تغيرات النسبة المئوية  ٕ
 وتلك التي دمةٕالبيانات حول الاقتصاد العالمي، متضمنة متوسطات الدول النامية والمتق تم الحصول على .م٢٠٠٤

ٔاساسا ؤالاخيرة لمختلف المنظمات الدولية، منشورات ال، من قواعد البيانات ؤاخرىودول ٕتؤول لمجموعات اقليمية 
  .ٔصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والامم المتحدةمن 

  
ٕالتقرير الاقتصادي السنوي حول البلدان الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامييحلل  ات المؤشرات ٕ اتجاهم٢٠٠٧ ٕٔ

ٕالاقتصادية الرئيسية لدول منظمة المؤتمر الاسلامي على ضوء اداء نمو الاقتصاد العالمي البارز خلال فترة  ٕ السنوات ٕٔ
 وقد .م٢٠٠١ٕالفترة التي عقبت التراجع الاقتصادي الذي عاشه العالم في عام وهي ، م٢٠٠٦-٢٠٠٢، الخمس الماضية

ٔم والى اكثر من ذلك ٢٠٠٣٪ في عام ٤ٕم الى ٢٠٠٢٪ في عام ٣.١ التقرير من ٕنمى الاقتصاد العالمي خلال الفترة قيد ٕ
  .ٕم في مجال نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي٢٠٠٤٪ في عام ٥.٣ٕليصل الى 

  
ِّم، الا ان الاقتصاد العالمي حصل على وتيرة نمو٢٠٠٥٪ في عام ٤.٨ بـ المعتدلرغم معدل النمو  ٕ ّ ٔ ّ م ٢٠٠٦ه في عام ٕ
يعكس العودة  ٕهذا التحسن في الاقتصاد العالمي). ٢٠٠٧صندوق النقد الدولي، (٪ ٥.٤ٕ الانتاج بلغ بمعدل نمو في

                                                           
ِّ تلك التي صنفت من قبل صندوق النقد الدولي حسب عائداتهم ا ١   صندوق النقد الدولي(لتصديرية الرئيسية كدول مصدرة للنفط ُ

ٔرغم ان السودان و اليمن قد ادرجتا في هذه الفئة الا انهما، لغرض هذ التقرير، ضمنتا في مجموعة الدول الاقل نموا الفرعية بمنظمة ). ٢٠٠٧ ٔ ُٔ ّٔ ٕ ِ ْ ّ
  .ٕالمؤتمر الاسلامي

ٔ هي الدول التي لم تصنف بين الدول الاقل نموا او  ٢ ٔصنفت معظم هذه الاقطار من قبل البنك الدولي مؤخرا . الدول المصدرة للنفط في هذا التقريرٔ ِّ ُ
 ).٢٠٠٧البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية (م ٢٠٠٥ٕكدول ذات دخل متوسط حسب اجمالي دخولها القومية للفرد الواحد في عام 



 

  ٢

ٕفي الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والاداء القوي للاقتصادات الاسيوية النامية، اقتصادات الصين والهند خاصة  ٓ ٕ ٕٔ
ٔوقليل من الاسواق الاخري الناشئة    ٤.ٓ والدول الاسيوية حديثة التصنيع٣ٔ

  
ًئا في الناتج ٕ الاقتصاد العالمي بطٔأان يبدم، ٢٠٠٦الذي تحقق في عام  بعد هذا النمو القوي ،لكن يتوقع

ٕالاجمالي المحلي الى  ٕاما متوسط نمو الدول النامية فيتوقع ان يظل مستمرا الى . م ككل٢٠٠٧٪ للعام ٤.٩ٕ ْ ٔ ٔ
ٔ، فمن المنتظر ان يثبت هذا البطء في ٔواكثر من ذلك). م٢٠٠٧دوق النقد الدولي، نص(٪ ٧.٥ٔالامام عند نسبة 

ْم، وكما يتوقع ان تزول المخاطر الرئيسية التي تواجه هذ٢٠٠٨عام    .الحالة المحبذة هٔ
 

ٕيبرز التقرير، على ضوء هذه التطورات في الاقتصاد العالمي، ان دول منظمة المؤتمر الاسلامي بشكل عام،  ّٕ ٔ
وكيفما، فقد . ٕشابهة خلال الفترة قيد الاعتبارتٕ اتجاهات مكتسل من الدول النامية، مهما اجزءتشكل وبكونها 

ٔبقي الاداء الاقتصادي ومتوسط نمو دول منظمة المؤتمر الاسلامي بادنى من المستويات التي  ٕ ٕ ٕاليها  وصلتٔ
 في ءٕللصدمات الخارجية المعاكسة في الاقتصاد العالمي، مثل البطٕيشير الى قابلية تعرضها الدول النامية، مما 

  .ٔتصادات الرئيسية المتقدمة وتذبذب السلع العالمية والاسواق الماليةٕالاق
 
ٕ الى ان الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي كانت بشكل عام، على النقيض من الدول المشهدشير يو ٔ ّ ٔ ٕ

ٕ الانتاج الاقتصادي العالمي خلال هذه الفترة التيتعافيٕالنامية، غير قادرة على الاستفادة الكافية من   يتناولها ٕ
توسع الب ما يكفي من استكٕ زيادة حصصها في التجارة الدولية با ونتيجة لذلك، لم تكن قادرة على.التقرير

ٔويلاحظ التقرير ايضا ان النمو الاقتصادي العام واداء دول منظمة المؤتمر . التجارة الدوليةٔالذي طرا على  ٔ ٕٔ ّ
ٔمو واداء دول قليلة منها في مجموعات فرعية معينة  بن، وبشكل كبير،ٔ يزالان متاثرانلإالاسلامي كمجموعة 

ٕبمنظمة المؤتمر الاسلامي، واسميا هما مجموعتي الدول متوسطة النمو والدول المصدرة للنفط الفرعيتين  ومن .ٕ
هذا المنظور يضيء التقرير في قسم الملاحظات الختامية عددا من التحديات التي لازالت تواجه دول منظمة 

ٔ في جهودها الرامية الى دفع تقدمها الاقتصادي الى الامامميٕالمؤتمر الاسلا ٕ ٕٕ.  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
٣

ٕ تتكون الاسواق الاقتصادية الناشئة من  ٕالارجنتين، البرازيل، بلقاريا، شيلي، الصين، كولمبيا، التشيك، استونيا، هونغ كونغ، :  بلد نامي هي٣٢ٔ ٔ
ٕالمجر، الهند، اندونيسيا، اسرائيل، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، ماليزيا، المكسيك، باكستان، بيرو، الفلبين، بولندا، رومانيا، روسيا، سنغافور، سلوفاكيا،  ٕ

  .  تركيا، اكرانيا، وفنزويلإجنوب افريقيا، تايوان، تايلاند،
٤

ٓ تتكون الاقتصادات الاسيوية الصناعية مؤخرا على     .هونغ كونغ، كوريا، سينغافور وتايوان: ٕ اقتصادات سوق ناشئة، وهي٤ٕ



 

  ٣

  ٥العالـمي ٕالاقتصاد في ٔالاخـيرة التطورات -٢
  

ًكان اداء نمو الاقتصاد العالمي خلال فترة السنوات الخمس الماضية اداء ٔ سجل .  ملحوظ بشكل واسع بالطبعإٔ
ًالاقتصاد العالمي، تلوا للتراجع المفاج ٪ في ٣.١م، نموا بنسبة ٢٠٠٢ٕيء في النشاط الاقتصادي العالمي في عام ٕ

ٔوكما سجل الاقتصاد العالمي قفزة اخرى بنمو في الناتج . م٢٠٠٢ٕالناتج الاجمالي المحلي الحقيقي في عام  ٕ
زوال معظم الشكوك التي كانت سائدة قبل وذلك نتيجة ل ،٪ لكل العام٤ٕالمحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 

ذلك الوقت ٕت الاقتصادية وتوسعت منذ طورا التٕازدادت. م٢٠٠٣ قرب نهاية عام كبيررب في العراق بشكل الح
ٕليرتفع معدل نمو الانتاج الحقيقي الى نسبة  ٪ ٤.٩رغم معدل النمو المعتدل بنسبة و. م٢٠٠٤٪ في عام ٥.٣ٕ

نمو حقيقي في الناتج م بمعدل ٢٠٠٦ٕم، فقد واصل الاقتصاد العالمي عجلة نموه في عام ٢٠٠٥في عام 
ٕالمحلي الاجمالي وصل الى نسبة    .)١-٢الشكل  (٪٥.٤ٕ

  
 ١-٢الشكل  )النسبة المئوية(ٕنمو الانتاج العالمي الحقيقي وحجم التجارة العالمية 
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حجم التجارة العالمية اإلنتاج العالمي

ًقدر جزئيا) ٔا. (ٕ بالملحق الاحصائي١-ٔالجدول ا: المصدر. ِّ  القيم المتوقعة) ب. (ُ

 
ٕبانجاز ٕ ناحيتي حجم السلع والخدمات، في الوقت الذي انتشرت ونمت فيه لقد توسعت التجارة الدولية، من

ٕواصلت الاقتصادات الاسيوية، خاصة اقتصاد الصين والهند، في قيادة . م٢٠٠٦٪ في عام ٩.٢ٕ وصل الى قوي ٓ ٕ
ٔ العديد من الدول النامية في افريقيا وامريكا اللاتينينجحتكما و. )٢-٢الشكل  (دنامية التجارة العالمية  في ةٕ

وكما كانت صادرات الدول المتقدمة الكبرى .  صادراتها نتيجة للطلب العالمي القوي على المواد الخامزيادة
ٔ لمواصلة استثمار الاعمال في العديد من الدول المدخلاتٔقوية هى الاخرى، مدفوعة بالطلب العالمي على  ٕ

ٔالمعافاة من المستويات المنخفضة التي عاشتها منذ الانحسار الا خير في بدايات القرن، بالتحديد في فترة ٕ
  .م٢٠٠٢-٢٠٠١العامين 

  
  ٢-٢الشكل  )تغير النسبة السنوي(حجم صادرات السلع والخدمات 
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ٕصندوق النقد الدولي، افاق الاقتصاد العالمي، ابريل : المصدر ٕ ًقدر جزئيا) ٔا. (٢٠٠٧ٓ ِّ   .القيم المتوقعة) ب. (ُ

                                                           
ٕ تم استقاء البيانات المستخدمة في هذا القسم، بما فيها اسقاطات عام ٥ قف م، من بيانات صندوق النقد الدولي حول المو٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ٕ

ٕالاقتصادي العالمي، ابريل    .ٕ في الملحق الاحصائي١-ٔانظر الجدول ا. م٢٠٠٧ٕ



 

  ٤

ٓ لاقتصادات الدول الاسيوية الجيدٕودة الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والنمو ٕيعكس التطور في الاقتصاد العالمي ع ٕ
ٓالنامية، خاصة الصين والهند وقليل من الاسواق الناشئة والدول الاسيوية حديثة التصنيع  وكما ). ٣-٢الشكل (ٔ

ٔي الاعمال وثقة ٕزاد الانتاج الصناعي العالمي على نطاق العالم مصحوبا بعودة في التجارة العالمية وبعودة ف
الهبوط المستمر ة ادٔوقد ظلت تطورات سوق النقد الاجنبي تحت سي. ٕالمستهلك وبالنمو في قطاع الاستثمار

ٕفي قيمة الدولار الامريكي مقابل عملات الدول الصناعية الكبرى وبعض اقتصادات السوق الناشئة؛ ّوكما ان  ٔ ٔ
ٕاسعار الاسهم ارتفعت  ٔ   . التقليدي والناشيءفي كل من السوقينعال  ٕالى مستوىٔ

 
 ٣-٢الشكل  )النسبة المئوية(ٕمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي 
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 ٕ بالملحق الاحصائي١-ٔالجدول ا: المصدر

 
ٔوارتفعت اسعار . ٔ اسعار السلع التجارية على بتطورات التداولمصحوبالٕالتحسن في الاقتصاد العالمي  ٕانعكس ٕ

ففي الوقت الذي تبدو فيه كمية معتبرة من هذه ). ١-٢ الجدول (م٢٠٠٥-٢٠٠٣النفط بشكل ملحوظ في الفترة 
ٕالزيادة بعكس انخفاض القوة الشرائية للدولار الامريكي، الا انها ايضا بسبب الطلب العالي وانقطاعات الانتاج ٕ ٕ ٕٔ ٔ ّ ٔ. 

ٔارتفعت اسعار السلع غير النفطية هي الاخرى بزيادة بلغت لقد  ٔ ٪ في ٢٨.٤ بلغت م و٢٠٠٤٪ في عام ١٨.٥ٕ
  .م٢٠٠٦ام ع
  

ٔم وارتفاع اسعار النفط في النصف الاول من ذات العام٢٠٠٦ في عام الجيدرغم النمو العالمي  ٔ ّ الا ان التضخم ،ٕ ٔ ّ ٕ
ٕظل عموما تحت سيطرة جيدة في العديد من الدول، خاصة في اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى، نتيجة 

ٕعودة اسواق النفط الى حالتها النقدية الصارمة واتللسياس تضخم سعر ٔواما .  السابقة في النصف الثاني من العامٔ
م وبقي على ذات المستوى في عام ٢٠٠٥٪ في عام ٢.٣ٕوصل الى متوسط بلغ فقد المستهلك في هذه الدول 

ٔم، على الرغم من ارتفاع اسعار السلع التجارية٢٠٠٦ على مستوى الخانات  التضخم في الدول النامية كان .ٕ
  . التقريرهذأاقاليم الرئيسية خلال الفترة قيد ٔ ايضا في كل الٓالاحادية

  
ٔ، رغم ان الدول النامية المصدرة للنفط )دول مستوردة للنفط(ٔوقد واجهت بعض الدول النامية الاخرى 
ٔاستفادت من زيادة اسعار النفط، ضغوط ٔ تضخمية متزايدة خاصة من زيادة اسعار الطاقة والاغذيةإ ٕ، في افريقيا ٔ

ٕ الاغذية وانخفاض قوة بالتحديد، نتيجة لنقص  ضغوط التضخم ٕاعتدالولكن، فالبرغم من توقع . الشرائيةالعملة ٔ
ٔم اثر انخفاض سعر النفط في اواخر عام ٢٠٠٧في عام  ٕ ٕم، الا ان البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي ٢٠٠٦ٕ ّ ٔ ّ ٕ

نفط لم تزل غير واضحة ٔ حول اسعار الالتكهناتٕقدية الصارمة في العديد من الاقتصادات ونوموقف السياسة ال
  .التخمينيطلب الٕات الانتاجية وسع التوترات السياسية الجغرافية، والٕاثر
 
 
 
 
 
 



 

  ٥

 ١-٢الجدول  )التفير السنوي ٪(ٔاسعار التجارة العالمية ومعدلات التضخم 

  ب٢٠٠٨  ٔا٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
              ٔاسعار التجارة 

  ٦.٦  ٥.٥-   ٢٠.٥  ٤١.٣  ٣٠.٧  ١٥.٨  ٢.٥  النفط
  ٨.٨-   ٤.٢  ٢٨.٤  ١٠.٣  ١٨.٥  ٦.٩  ١.٧ٔالسلع الاولية 

  ١.١  ٤.٤  ٤.٤  ٣.٤  ٩.٣  ١٤.١  ٢.٣  التصنيع
                ٢معدلات التضخم

  ٣.٥  ٣.٥  ٣.٨  ٣.٧  ٣.٦  ٣.٦  ٣.٤  العالم
  ٢.١  ١.٨  ٢.٣  ٢.٣  ٢  ١.٨  ١.٥  الدول المتقدمة
  ٤.٩  ٥,٤  ٥.٣  ٥.٤  ٥.٦  ٥.٨  ٥.٨  الدول النامية

  ٨.٥  ٩.٤  ٨.٩  ٩.٩  ٩.٦  ١١.٣  ١١.٧الدول المصدرة 
   ٤.٣  ٤.٨  ٤.٨  ٤.٧  ٥.٠  ٥.٠  ٤.٩الدول الغير مصدرة 

َقدر جزئيا، ) ٔا. (ٔنسبة تغير اسعار المستهلك) ٢. (ٔبالدولار الامريكي) ١. (ٕ بالملحق الاحصائي١-ٔالجدول ا: المصدر ِّ  القيم المتوقعة) ب(ُ

  
ٔ للاقتصاد العالمي على تحسين ظروف سوق العمل ايضا في عدد كبير من الدولجيدالٔساعد اداء النمو  وقد . ٕ

مع ذلك، وبالرغم من و). ٤-٢الشكل (م ٢٠٠٦ٕانخفضت معدلات البطالة في معظم الدول المتقدمة في عام 
ٕالنمو العالي للانتاج، الا ان زيادة الاستخدام لم تكن كافية في العديد من الدول النامية  ّٕ ٔ ّ ٕتؤدي الى انخفاضلٕ  من ٕ

ٕوواحد من التبريرات الممكنة هو ميول القطاعات المنتجة للسلع لاستخدام . معدلات البطالة بدرجة ملموسة
  .المدخلات التكنولوجية التي قدمت حافزا بالنمو في العديد من الدول النامية

  
ّعالمية غير ملائمة، يرى انٔ عن اسعار النفط المتزايدة وعوامل سياسية تجةٕومع استمرار التحديات النا ٔ النمو  ُ

ّرغم ان ف لذا، .ٕم كان انجازا مشجعا بعض الشيء٢٠٠٦الواسع النطاق والقوي في عام  لناتج الحقيقي لنمو الٔ
ٔالمحلي الاجمالي العالمي يتوقع ان يبط ْ ان يستقر هذا الفمن المتوقع ،م٢٠٠٧عام في  ٪٤.٩ عند قليلا ؤٕ  بطءٔ

ّالا ان المم، ٢٠٠٨في عام  ٔ ّ ٕخاطر الرئيسية لهذه النظرة المتفائلة برزت مؤخرا لتميل الى الانخفاضٕ  وتشمل ٦.ٕ
ٔهذه المخاطر العجز المتزايد في حساب الولايات المتحدة الامريكية الجاري مردوفا بنقص القوة الشرائية للدولار 

 في ١ٔ-نظر الجدول اا(ٔهبوط في اسعار العقارات الٔزيادة في معدلات الفائدة طويلة الاجل، ووالٔالامريكي، 
  ).ٕالملحق الاحصائي

  
ٔ الاسواق المالية فئواجه تحديات مهمة ومخاطر قد تكون لها نتائج قصيرة الاجل يٕالاقتصاد العالمي لا زال 

ٔومن بين الاشياء الاخرى، وهذه تشمل تحقيق حل . عام بشكل المنتجٕوالاقتصاد  ،  لعدم التوازن العالميةمنهجئ
ٓخم في الولايات المتحدة الامريكية والفوائض في اماكن اخرى، في اسيا خاصة، عجز الحساب الجاري الضو ٔ ٔ ٔ

ٕالتي تبين الاوضاع المالية متوسطة الاجل والصعبة في اقتصادات بعض الدول الصناعية والاسواق الناشئة وادارة  ٕٔ ٔ ٔ
  .)٤-٢الشكل  (ٕالنقلة النهائية الى معدلات فائدة عالمية عالية

  
 ٤-٢الشكل  ٔاجل ومعدلات البطالةمعدلات الفائدة طويلة ال
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معدالت الفائدة معدالت البطالة

ًقدر جزئيا) ٔا. (ٕ بالملحق الاحصائي١-ٔالجدول ا: المصدر ِّ ُ 

                                                           
ِّعدلت توقعات النمو العالمي في كل من عامي  ٦ تحديث "ٔانظر . ٢٠٠٧ٕ في ابريل ٪٤.٩ من ٢٠٠٧ في يوليو ٪٥.٢ لتصبح بنسبة ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ُ

ٕالاستشراف الاقتصادي العالمي ٕتحديث لاسقاطات الاستشراف الاقتصاد: ٕ ٕ   .٢٠٠٧صندوق التقد الدولي، يوليو " ٔي العالمي الاساسية،ٕ



 

  ٦

ٔاقتصاد الولايات المتحدة الامريكية سوف يكون  م، ٢٠٠٧ العالمي في عام بطءلالمسؤول عن ا الرئيسي السببٕ
ْلا سيما ان نموه يتوقع ان ينخفض نتيجة  ٔ م من نسبة ٢٠٠٧في عام ٪ ٢.٢ٕ الى معدل ٕسوق الاسكانلهبوط ٔ

ٕويتوقع ان يعتدل نمو التجارة الدولية الى . م٢٠٠٦٪ في عام ٣.٣ ْ ٕم الى جانب هبوط ملحوظ ٢٠٠٧٪ في عام ٧ٔ
ٔواردات اقتصاد الولايات المتحدة الامريكيةبطلب الفي  ٌليس من المتوقع ان يبرز اقتصاد. ٕ ٕ ٕ من اقتصادات الدول ٔ

ٔطالما ان النمو في الاتحاد الاورٕ بديل للاقتصاد العالمي ٍالمتقدمة كمحرك ٕ ّ ِّ قد خمن لان يبدي بئ  حتى بطئاُ
ْمن الصعب على اليابان ان ٔكما انه ٪ و٢.٨ ٔويتوقع ان تبطؤ عجلة . ٪٢.٢تحافظ على ذات عجلة السير البالغة ٔ

ٓالنمو في الاقتصادات الاسيوية   ١ٔ-الجدول ا(م ٢٠٠٦٪ في عام ٥.٣نسبة ٪ من ٤.٦لى ٕا حديثة التصنيعٕ
  ).ٕحق الاحصائيبالمل

  
ٔولو باعتدال خفيف، فيتوقع ان يظل النمو في الدول النامية قوي بنسبة وبالمقارنة،  من بين الدول النامية، . ٪٧.٥ٕ

ٔحقق في الصين والهند نموا اكثر محلية من خلال زيادة التجارة والروابط تٕفقد استحدث النمو العالي الذي 
ٔو هذه منعكسة في الطلب القوي المستمر لاسعار الطاقة ٔاء الاخرى، ٔومن بين الاشي. المالية في الدول النامية
ٔلكن، فبرغم التحسنات في كل من ظروفها الاقتصادية المحلية وروابطها العالمية الاكثر . ٔالعالية والسلع الاولية ٕ

ٕاي بطء في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وب ٔللتاثرمتانة، فقد بقيت معظم الدول النامية قابلة  بذبة السلع ذبٔ
  .ٔالتجارية العالمية والاسواق المالية

  
مشتملة ٕلاقتصاد العالمي، لٔوبشكل عام، وخلاف عدم وضوح الرؤية في اسواق النفط، لازالت هنالك تحديات 

 الوطني هإحماية اقتصادل في البلدان المتقدمة المتناميوالشعور الحسابات الجارية المتزايد في توازن ال عدم على
ٕسة الاجنبية، تواجه اداء النمو العام على المستويين الاقليمي والقطريمن المناف ٔ ٔلقد اتسع عدم التوازن في . ٔ

ٔالحساب الجاري على نطاق الاقاليم والدول بشكل اكثر في عام  ٕم مع عجز في الحساب الجاري بلغ الى ٢٠٠٦ٔ
ٔئد حققتها اليابان ومعظم الاقاليم  بفوامقارنةٔ بليون دولار في الولايات المتحدة الامريكية ٩٠٠ما يقارب الـ 

  ).٥-٢الشكل (ٓالنامية، خاصة اسيا النامية والصين 
  

ٕوكنتيجة للعجز المتواصل في حسابها الجاري، فقد تعمقت مديونية الولايات المتحدة الى مستوى يدعو بصورة 
ٕلتساؤل حول اهلية الجهود العالمية الراهنة الرامية الى تقليل خطر عدم إالى ا ادةج وازنات العالمية والثقة في لمٔ

ٕالدولار الامريكي كعملة رئيسية للاحتياطي العالمي زيد من الشك يٕفانخفاض حاد في قوة الدولار الشرائية قد . ٔ
ٔويبدو ان الدول النامية قد تكون هي الاكثر معاناة . ٔاسواق المال العالميةحبط يبين المستثمرين العالميين وقد  ّ ٔ

ٕالخطر المشكل على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي بسبب عدم التوازن تراجع بعد لم ي. من سيناريو محتمل ٕ
  .طراخماله  هذلتفاديٕالى سياسات دولية ملموسة الشيء الذي يدعو العالمي الضخم، 

  
 ٥-٢الشكل  )ٕ٪ من الناتج المحلي الاجمالي(ميزان الحساب الجاري 
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ًدر جزئياُق) ٔا. (ٕ بالملحق الاحصائي١-ٔالجدول ا: المصدر  القيم المتوقعة) ب. (ِّ

  
ٔ العالمي الكبير، فالانصهار الاخير الذي التوازنخطر عدم وعلاوة على  َّالمٕ  (Mortgage) ٔ باسواق العقارات السكنيةٔ

ٔاحتمال انخفاض كبير وطويل الاجل من  زادٔفي الولايات المتحدة الامريكية  ٕ  ٕفاحتمال. ٕعلى طلب الاسكانٔيطرا ٕ
ٔانحسار كبير في اس ٕعار المنازل وانحسار اخر في سوق الاسكان في الولايات المتحدةٕ ٓ  يوقف النمو في  قد لإ



 

  ٧

ٕاقتصاد الولايات المتحدة وحده، ولكن قد يؤدي ايضا الى اثر سلبي خطير على النمو الاقتصادي العالمي ككل ٔ ٕٔ ٕ .
ٔانهيار في اسعار المنازل في الاقتصادات الكبرى قد يحدث خطرا على اسواق العقارات ف ٕٔ السكنية ويزيد من ٕ

خطر الهبوط في النمو العالمي في  تتسببوهذه بدورها قد . ٔخطر زعزعة كبرى في الاسواق المالية العالمية
  .ت الناميةإلاقتصادا ٓعلى افاقو
  

وحاليا، التحدي الذي يواجه صانعي السياسة على نطاق العالم يتمثل في الكيفية التي يمكن المحافظة بها على 
ٔ والاكثر اهمية، هو كيف يمكن ؛الخمس الماضيةالسنوات حقق خلال فترة ت العالمي الذي ٕنمو الاقتصاد ٔ

ٕهداف الالفية الانمائيةٔإ في عدد كبير من الدول النامية كي يتم الايفاء بكبير نمو تحقيق ٔ (MDGs) . وفي هذا
ّان السياق، فقد لوحظ رغم   من ة خاص- المجموعةطارٕفي امحليا ٔاكثر ليكون النمو في البلدان النامية مدفوع ٔ
ّان  -لة قليىٔاخردول قبل الصين، والهند و ٕاكثر اعتمادا على بيئة ٔاصبحت ٕالرؤية الاقتصادية للدول النامية ٔ ٔ

ٕالدول النامية بشكل اكبر مع الاقتصاد العالمي هذه كلما تكاملت العديد من ٕالاقتصاد العالمي  الذي لازال ٔ
ٕكبير بالاداء الاقتصادي وحد  ٕالىشكل تي   .سياسات الدول المتقدمة الكبرىٔ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



 

  ٨

  
  ١-٢النافذة رقم 

  مستقبل النمو والعولمة في الدول النامية
ٕاداء النمو الاقتصادي ٔفي السنوات الاخيرة كان  ٪ في ٧.٠وقد سجلت هذه الدول متوسط معدل نمو بنسبة . للدول النامية قوي ومتينٔ

ٔ٪ التي حققتها الدول المتقدمة، وذلك نتيجة للدور الكبير الذي لعبه اداء كل من الصين ٣.١ عن نسبة الـ ٔم، اكثر بمرتين٢٠٠٦عام 
ٔنجحت هاتين الدولتين ودول قليلة اخرى ذات كثافة سكانية عالية من الوصول الى الاسواق العالمية للسلع، وراس المال . والهند ٔٔ ٕ

ْ واستطاعت ان تزيد تجارتها فيماوالتكنولوجيا ّويبدو، من الناحية الاخرى، ان العديد من الدول النامية ذات الكثافة . ٔ بينها وبالامم الغنيةٔ ٔ ٔ
  .ٔتدل على تدهور اكثرٕالسكانية القليلة قد تخلفت الى الوراء بمؤشرات فقر رئيسية عديدة 

  
ٔلقد زادت الفجوة بين الاغنياء والفقراء في الدول المتقدمة والنامية رغم الاداء العام ال ٕاخير والمثير للاقتصادات الناميةٔ فعلى سبيل المثال، . ٔ

ويحوز النصف القاعي من السكان الراشدين . ته٪ من ثرو٥٠ٔ٪ من سكان العالم الان على اكثر من ٢ٔيحوز الاغنياء الذين يشكلون نسبة 
ٕم اكثر من بليون نسمة ليس لهم دخل ويعيشون اعتمادا على مدخ٢٠٠٧في عام يوجد . ٪١على حوالي    .راتهمٔ

  
ٔيعتبر برنامج الامم المتحدة للتنمية عدم المساواة هذا كواحد من اهم تحديات التنمية ًاولا. ٔ ٕ، ليس من السهل ازالة هذه الفروقات عندما ٔ

ٕتكون اكثر اتساعا ثانيا، قد يؤدي . ٕوحتى في حال النمو الاقتصادي السريع تقلل مستويات عدم المساواة العالية الفرص لتخفيف الفقر. ٔ
ٕعدم المساواة هذا ايضا الى عدم فعاليات النظم الاقتصادية، الشيء الذي قد يؤدي الى عدم تحقيق الفائدة التامة من التكامل الاقتصادي ٕٕ ٕ ٔ .

ٔثالثا، قد تاتي هذه الفوارق بتاثير على البيئة  ٔالموارد الطبيعية الاخرى،ٕيحاولون الاستفادة من ٔ الفقراء عادة اراضي قليلة الخصوبة ويفلح. ٔ
ٔوعليه، قد يقومون بانهاك البيئة من اجل تحسين معاشهم. ٕالشيء الذي يؤثر على انتاجيتها   .دورة مستمرة؛ وهذه الدورة ٕ

  
ٕومن الناحية الاخرى، فقد اشار البنك الدولي الى الحاجة الى الكشف عن طبيعة  ٕ ٔ  حسب ،يم الوضعيقتم تفي البدء، ." العولمة المقبلة"ٔ

َّ ان ا،ٕسيناريو تم اعداده ٕم اسرع من النمو الاقتصادي في الفترة ٢٠٣٠-٢٠٠٦ٕلنمو الاقتصادي سيكون في الفترة ٔ  م وستصل٢٠٠٥- ١٩٨٠ٔ
ٍالدول النامية الى متوسط دخل◌◌ للفرد بنسبة  ٍ ٍ وفي هذه الحالة، قد يعني . ٪٢.١ٔاعلى من المعدل الحالي الذي يبلغ ب٪ في العام، ٣.١ٕ
ّهذا ان عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر بدول   . مليون فقير٥٥٠ٕ بليون الى ١.١ار واحد في اليوم سينقص من ٔ

  
ٔواكثر من ذلك، فهنالك ثلاثة سمات يبدو انها  ٔاولا، سيكون للقوى التجارية الجديدة مثل الصين والهند . بارزة في موجة العولمة المقبلةٔ
ٕثقل اقتصادي متعاظم في الاقتصاد العالمي ٔة للدول النامية الاخرى ايضاوعلاوة على ذلك، فستشكلان فرصا جديد. ٕ ٔفطالما انها ستزيد  .ٔ

نتاجية متنامية، وعليه ٕبإثانيا، هناك احتمال . التي ستؤمنها من الدول الناميةوارداتهما من المدخلات الوسيطة من ها ستزيد ّنٕمن صادراتها فا
 للدول النامية في ٢.٩-٠.٧، وسيكون من ١.٤- ١.٠ على مدى يتراوح من ٕسيكون نمو عامل الانتاجية العام للدول ذات الدخل المرتفع

ٕاعلى معدل نمو انتاجئواكثر من ذلك، فسيحصل قطاع الخدمات على . م٢٠١٥عام  ٕو اخيرا، هناك الانتشار التكنولوجي السريع . ٔ ٔ
ٕالمصحوب بالتحسن في الاتصالات السلكية والاسلكية والمواصلات باعتارهما اكثر الامثلة التي تشد الانتباه ٕٔ ٔٔ المظاهر تساعد في هذ و. ٕ

  .زيادة الدخل
  

رك مجموعة ْتُوقد ت. ٔوقد تزيد، على سبيل المثال، عدم المساواة في اسواق العمل. ولكن، فمن المحتمل مواجهة نتائج غير مرغوبة

كنولوجي الذي يحتاج وقد تتسع الفجوة بين رواتب العمال المهرة وغير المهرة نتيجة للتقدم الت. في مؤخرة مسيرة النموالعمال غير المهرة 

ر والمهددات على طٔونتيجة اخرى غير مرغوبة تتمثل في المخا. ٔومن بعد يصبح التعليم اداة مهمة لحل هذه المشكلة. ٕالى مهارات عالية

ُالزيادات في الانتاج تف.  المشتركة العالميةالمصالح ٔومن بعض الاهتمات الاخرى . ع من دائرة التلوث عبر الحدودِّوسٕ المصالح بالمرتبطة ٕ

في الحقيقة، هذه نتائج العولمة الراهنة . ٔ مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، نقص المياه العذبة والامراض المعديةالعالمية المشتركة،

          .ٔولكن قد تكون اكثر حدة خلال موجة العولمة المقبلة
 .ٔ، برمامج الامم المتحدة للتنمية٢٠٠٧لسنوي ، البنك الدولي؛ التقرير ا٢٠٠٧ٕالدلائل العالمية الاقتصادية : المصدر

 
 
 
 
 
 
  



 

  ٩

  ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول في ٔالاخيرة ٕالاقتصادية التطورات -٣
  
  خلــفية .١-٣
  

ٔفي اربع قارات مختلفة من البانيا ٕمنظمة المؤتمر الاسلامي ٔ السبعة والخمسون الاعضاء الدولتنتشر  في ) ٔاوروبا(ٔ
في ) ٔامريكا اللاتينية(ٕفي الشرق الى غويانا ) ٓاسيا(ٕفي الجنوب، ومن اندونيسيا ) ٕافريقيا(ٕالشمال الى موزمبيق 

َ فان تلك البلدان تمثل سدس مساحة العالم وخمس سكانه،وبهذا. الغرب وهي تشكل كذلك جزءا هاما من . ٕ
ية في كل بلد ٕ، وان لم تشكل مجموعة اقتصادية متجانسة نظرا لاختلاف مستويات التنم٧ النامية في العالملدولا

  . منها
  

ٕحصة دول منظمة المؤتمر الاسلامي من سكان وانتاج وصادرات العالم   ١-٣الشكل  )٪(ٕ

 
 ٕ بالملحق الاحصائي٩-ٔ و ا٣-ٔ، ا٢-ٔالجداول ا: المصدر

 
ٕت بلدان منظمة المؤتمر الاسلامي، كمجموعة، بمصادر اقتصادية كامنة في مختلف المجالات َبِهُكيفما، فقد و ٕ
ٕت مثل الزراعة والاراضي الزراعية، الطاقة والتعدين، الموارد البشرية، ومنطقة تجارية استراتيجية واسعةوالقطاعا ٔ .

ٕولكن، هذه الموارد الموروثة لم تظهر في شكل مستويات اقتصادية وتنمية بشرية منطقية في عديد من دول 
ٔحينها سنري بوضوح ان اداء دول منظمة الو. ٕمنظمة المؤتمر الاسلامي ٔمؤتمر لازال يتطاطا في المؤخرة عندما ّٔ ٔ

ٕ بمتوسط الاداء الاقتصادي للدول الناميةئهأنقارن متوسط ادا ٔ.  
  

ٕ٪ من اجمالي السكان العالمي، نجد ان دول منظمة المؤتمر الاسلامي الـ ٢٢ يقرب منوبعدد سكان  ّ ٔ  قد ٥٧ٕ
ٕالانتاج المحلي الاجمالي(ٕ٪ فقط من الانتاج العالمي الكلي ٦.١حققت  ٪ من مجمل صادراته السلعية، ٩.٢و) ٕ

ٕبرغم ان متوسطي كل من الانتاج المحلي الاجمالي ). ١-٣الشكل (ٔكلاهما بالقيمة الجارية للدولار الامريكي  ٕ ّ ٔ
ٕالحقيقي والانتاج المحلي الاجمالي للفرد اللذ ٕن سجلا من جانب مجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي إ

ّا اعلى من التي حققتها الدول المتقدمة ومتوسطات العالم، الا انها الخمس الماضية كانالسنوات خلال فترة  ٔ ّٔ ٕ
  .ٔلازالت بالمقارنة اقل من تلك التي سجلتها مجموعة الدول النامية

  
ّان  ٕمجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي تعكس مستويات عالية من عدم التجانس ل ة المختلطالطبيعةٕ

ٕوالاختلاف في البنية الاقتصادية و ٔ الاقل تطورا في العالم دول اعضاء ٥٠ من الدول الـ٢٢. ء هذه الدولٔادافي ٕ ٔ
ٔبمنظمة المؤتمر الاسلامي، وفي الغالب تعتمد جمعيها في نموها وتطورها على صادرات سلع اولية قليلة غير  ٕ
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ٕ٪ من اجمالي الناتج الاجمالي المحلي ٢٧.٦ٕ٪ من اجمالي سكان الدول النامية و٢٥.٧ٕبلغ عدد سكان دول منظمة المؤتمر الاسلامي كمجموعة   ٕ

ٕحسبت باستخدام البيانات المضمنة في (م ٢٠٠٥ في عام ٕ٪ من اجمالي الدول النامية٢١.٥ٕلها وشكل اجمالي صادرات سلعلها التجارية نسبة بلغت 
ٕ بالملحق الاحصائي٩-ٔ وا٣-ٔ، ا٢-ٔالجداول ا ) 



 

  ١٠

ّوبالمقارنة، فان . بترولية، زراعية في معظمها  ٨طٕ دولة من دول منظمة المؤتمر الاسلامي دول مصدرة للنف١٥ٕ
ٕوالتي يعتمد استشراف نمو وتطور اقتصادياتها اساسا على انتاج وتصدير النفط فقط و ٕ   .ٔاو الغاز الطبيعي/ٕٔ

  
ٕفي وسط مثل هذا، فان الفجوة بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي الغنية والفقيرة واسعة للغاية ّ ففي هذا . ٕ

ذات دخل منخفض من قبل البنك ٕ دولة من دول منظمة المؤتمر الاسلامي دول ٢٦المحتوى، فقد صنفت 
 ٦ من ذات الدخل المتوسط المنخفض و١٩( منها دول متوسطة الدخل ٢٥و ) ٢٠٠٧البنك الدولي (الدولي 

ٔ دول فقط من دول المنظمة بانها ذات دخل ٦وبالمقارنة فقد صنفت ). منها من ذات الدخل المتوسط العالي
ٕلذا، فان الانتاج الكلي ). ئيٕ في الملحق الاحصا٣ٔ- ا الملحقانظر الجدول(عالي  ّ وتجارة مجموعة ) الدخل(ٕ

ّدول منظمة المؤتمر الاسلامي لازالت تتركز بشكل كبير في قليل منها وذلك عندما يرى ان  ٔ ٔ دول تاتي ١٠ٕ
ٕ٪ من اجمالي دخل دول منظمة المؤتمر الاسلامي ٦٠بنسبة  ٪ من مجمل ٧٧وبنسبة ) ٕالناتج المحلي الاجمالي(ٕ

  .ٔ، كلاهما بالقيمة الجارية للدولار الامريكيصادراتها السلعية
  

ًالصورة تصبح اكثر سوءا عند ال ّطرق لموقف الديون الخارجية لدول منظمة المؤتمر الاسلامي، حيث ان تٔ ٔ ٕ
وفي هذا السياق، . ٔ بليون دولار امريكي٧٢٢.٣م، لهذه الدول بلغ ٢٠٠٥ٕاجمالي الدين الخارجي، بنهاية عام 

ّم، فان ٢٠٠٥ولي لجميع الدول بمستويات مديونيتها الخارجية في عام وطبقا لتصنيف البنك الد  دولة من ٢١ٕ
ٕدول منظمة المؤتمر الاسلامي صنفت باعتبارها دول   منها بانها ذات مديونية ١٢ مثقلة بالديون، وصنفت فقيرةٕ

ٔ منها بانها اقل مديونية و١٣خارجية معتدلة و قد نصندوق ال( نقلة بالديوثٔ بانها دول فقيرة مصنفت ٔاخرى ١٥ٔ
  ).ٕ بالملحق الاحصائي١٣ٔ- ا الملحقٔ؛ راجع ايضا الجدول٢٠٠٧الدولي، 

  
ٕعلى هذه الخلفية الموجزة فان ما بقي من هذا القسم يدرس بالتفصيل الاتجاهات في المؤشرات الاقتصادية و ٕ ّ ٕ

يعقد المقارنة يانات وٕالرئيسية لدول منظمة المؤتمر الاسلامي خلال فترة السنوات الخمس التي تتوفر حولها الب
  .ٕ الاقتصادي العالمي ككلمؤشراتٕامية والمتقدمة الى جانب نمثيلاتها في كل من الدول البينها و

  
  ٕالاقـتصاد هيـكل :٢-٣
  

ٕيعرض هذا القسم الفرعي صورة عامة لهيكل اقتصادات منظمة المؤتمر الاسلامي من خلال فحص ودراسة  ٕ
ٕاقتصادية الرئيسية في الانتاج الاجمالي النشاطات ال) القيمة المضافة(مساهمة  ٕ لهذه ) ٕالناتج المحلي الاجمالي(ٕ
ٕ متوسط حصص او قيمة قطاعات الاقتصاد الرئيسية المضافة في الناتج المحلي يبين) ٢-٣(الشكل . الدول ٔ

ٕالاجمالي للمجموعات الثلاثة الفرعية من دول منظمة المؤتمر الاسلامي وتلك العائدة لمجموعة منظمة المؤ تمر ٕ
ٔمن اجل تفادي مشاكل قد تنتج من فقدان ) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(سب متوسط فترة الستة سنوات ُح .ٕالاسلامي ككل

ٕعض الدول ومن تاثير التذبذبات الدورية من عام الى عام في بيالببيانات    .ٔات اخرىنٔ
  

ّيسود فيه الاعتقاد بانفي الوقت الذي  ٔ ْ والمفترض انٔالاولٕ الزراعة تشكل النشاط الاقتصادي ٕ  يلعب دورا كبيرا ٔ
ّفي اقتصاديات الدول النامية، الا ان هذ ٔ ّ ٕ في و. ٕالعديد من دول منظمة المؤتمر الاسلاميلا ينطلق على  لامر اإ

 فقط ٪١٤ٕنظمة المؤتمر الاسلامي مٕالمتوسط، تشكل حصة الزراعة في مجمل الناتج المحلي الاجمالي لدول 
سجلت ) ٪٢٧(ٕفي الناتج المحلي الاجمالي راعة الكبرى حصة الزو. ٢٠٠٥-٢٠٠٠الخمس السنوات خلال فترة 

ٔمن قبل مجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي الاقل  سجلتها مجموعة الدول ) ٪٩(ٔ، بينما الحصة الاقل نموإ
ٕالمصدرة للنفط الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي  دول ٧وعلى المستوى القطرى يسود قطاع الزراعة في . ٔ

ٔنات، خمسة منها من الدول الاعضاء الاقل تتوفر حولها البيا تتباين حصة الزراعة في الناتج المحلي و. نموأ
  ).ٕ في الملحق الاحصائي٥ٔ-انظر الجدول ا( في غينيا بيساو ٪٦٠ٕ في الكويت الى ٪١ٕالاجمالي من 

  
ٔفي واقع الامر فان تركيبة من عوامل داخلية وخارجية ساهمت مؤخرا في الاداء الضعيف المتواصل  ّٔ لقطاع ٕ

ٔ التقلب في الاسعار العالمية تضمنالعوامل الخارجية ت. ٕالزراعة في العديد من دول منظمة المؤتمر الاسلامي
ٔواما العوامل . ٔ في اسواق السلع العالميةالتي لازالت تواجهها معظم هذه الدول للسلع الزراعية وصعوبات التجارة

ٕ المائية في العديد من هذه الدول، والاستثمار الزراعي ٔالداخلية فتشمل، من بين عوامل اخرى، ندرة المصادر
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  ١١

ٕوالتكنولوجيا الغير كافية والهجرة الداخلية المستمرة للقوى الزراعية العاملة من المناطق الريفية الى المناطق 
ٔالحضرية بحثا عن الاجور العالية في القطاعات الاخرى،    .في قطاع الخدماتوبشكل رئيسي ٔ

 
القيمة المضافة كـ٪ من الناتج المحلي (ٕ دول منظمة المؤتمر الاسلامي ٕهيكلة انتاج مجموعة

 )٢٠٠٥-٢٠٠٠(ٕالاجمالي، متوسط الفترة 

 ٢-٣الشكل 

 
 ٕ بالملحق الاحصائي٥-ٔالجدول ا: المصدر

  
ٔبدا قطاع الخدمات يلعب دورا رئيسيا ويشكل ) ٪٤٧(ٕلذا، وبحصتة الكبرى في الناتج المحلي الاجمالي 

منظمة الفرعية بالمجموعات الوعلى مستوى . ٕدخل في العديد من دول منظمة المؤتمر الاسلاميمصدرا مهما لل
ٕلت اعلى حصة للخدمات في الناتج المحلي الاجمالي ِّجُفقد س . في مجموعة الدول متوسطة النمو) ٪٥١(ٔ
 وعلى .٪ في مجموعة الدول المصدرة٤١ٔ٪ في مجموعة الدول الاقل نموا و٤٧كانت هذه الحصة بنسبة و

ٕالمستوى القطري فقد حصل قطاع الخدمات على الحصة الكبرى من الناتج المحلي الاجمالي في تسعة 
 في ٪٦٨و في العراق ٪٢١ في نيجيريا و٪٢٠وتتباين هذه الحصة من . وعشرين دولة توفرت حولها البيانات

  .)ٕ في الملحق الاحصائي٥ٔ- ا الملحقانظر الجدول( في لبنان ٪٧١ٕالى ٔالاردن 
  

 المحلي الناتج من حصته تبلغ ٕاذ ،المنظمة بلدان مجموعة لدى الثاني الرئيسي النشاط الصناعة قطاع ويمثل
 بينما ،)٪٥٠( القطاع هذا ٕلاسهام نسبة ٔاعلى للنفط المصدرة البلدان مجموعة وسجلت .٪٣٩ نسبة ٕالاجمالي
 الصدارة الصناعة قطاع يتصدر دي،الفر المستوى وعلى ).٪٢٦( حصة ٔادنى نموا ٔالاقل البلدان مجموعة سجلت
 وتتراوح .للنفط مصدرة دول منها ١١و البيانات، حولها تتوفر التي ٕالاسلامي المؤتمر بمنظمة عضو دولة ١٤ في
 في ٪٦٢و غامبيا في ٪١٣ نسبة ٕالى بيساو غينيا في ٪١٢ نسبة من ٕالاجمالي المحلي الناتج في الصناعة حصة

  .)ٕالاحصائي الملحق في ٥ٔ-ا الملحق لجدولا( العراق في ٪٧٠ ٕالى ازربيجان
  

ْيتوقع ان يكون  ٔمثل هذا الدور في اقتصادات مجموعة الدول المصدرة للنفط الاعضاء بة دور مهم للصناعهنالك ٔ ٕ
ٕبمنظمة المؤتمر الاسلامي، لا سيما ان انتاج النفط و ّ ٔ . ٔاو الغاز الطبيعي يصنفان تحت فئة النشاطات الصناعية/ٕ

ٕحصة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي لاقتصاد ما، المستوى بعد  تعكسلم ها وفي حد ذاتولكن،  ٕ
  . الاخروة التحويلية هٔ ولهذا السبب، يجب تناول اداء قطاع الصناع.ٕالصناعي لذلك الاقتصاد

  
ُالارقام وتشير  هذا ٔاداء ضعف ٕالى بوضوح ٕالاجمالي المحلي الناتج في التحويلية الصناعات قطاع بحصة المتعلقة ٔ
 القطاع هذا ٔاهمية ٕفان ذلك ومع .ٕالاسلامي المؤتمر منظمة في ٔالاعضاء البلدان معظم في حجمه ٓوضالة القطاع
 التحويلية الصناعات حصة وتتراوح .المتوسط الدخل ذات البلدان وخصوصا البلدان، بعض في الزيادة في ٓاخذة
 ٔاعلى ٔان من الرغم وعلى .ماليزيا لدى ٪٣١ ٕالى يمال لدى ٪٣ من المنظمة بلدان لدى ٕالاجمالي المحلي الناتج في

َّتسجل النسب  وباكستان والاردن وطاجكستان وسوريا ٕاندونيسيا مثل المتوسط الدخل ذات البلدان لدى عموما ُ
 .مماثلة نسبا سجل ٔالاخرى الفرعية المجموعات بلدان من محدود عدد ٔان ٕالا وتركيا، ومصر والمغرب وتونس
 للنفط المصدرة الدول مجموعة من ،وتركمنستان ،نموا ٔالاقل الدول مجموعة من ،بنغلاديش نالبلدا تلك بين ومن

 التحويلية الصناعة في ٔالاعلى الحصة سجلت فقد وهكذا، ).ٕالاحصائي بالملحق ٥ٔ-ا الملحق الجدول انظر(
 المصدرة الدول مجموعة جانب من ٔالادني الحصة وسجلت الفرعية النمو متوسطة الدول مجموعة قبل من )٪٢٠(

  ).٣-٣ الشكل( للنفط
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ٕهيكلة انتاج مجموعات المنظمة الاسلامية الفرعية  ٕالقيمة المضافة كـ٪ من الناتج المحلي الاجمالي، متوسط الفترة (ٕ

)٢٠٠٥-٢٠٠٠( 
 ٣-٣الشكل 

0

10

20

30

40

50

60

دول منظمة المؤتمر اإلسالمي األقل 
نموا

دول منظمة المؤتمر اإلسالمي 
المصدرة للنفط

دول منظمة المؤتمر اإلسالمي 
المتوسطة النمو

الزراعة الصناعة التصنيع الخدمات
 

 ٕ بالملحق الاحصائي٣-ٔ و ا٢-ٔالجدولان ا: المصدر

  
 حيث من ٕالاسلامي المؤتمر منظمة في ٔالاعضاء البلدان تلاقتصادا العام الهيكل حول السابق الشرح ويعطي
 وتمثل .التصديرية العوائد حيث من هيكلها عن ٔايضا واضحة ًفكرة )ٕالاجمالي المحلي الناتج( فيها ٕالانتاج تركيب
 فنص من ٔاكثر ٕانتاج في حصة ٔباعلى يسهمان اللذين ٔالاساسيين الاقتصاديين النشاطين عموما النفط ٕوانتاج ُالزراعة
 المتحدة ٔالامم مؤتمرو الدولي النقد صندوق ٔاصدره تصنيف ٓاخر ٕالى وبالنظر السياق، هذا في .المنظمة بلدان
 الدولي، النقد صندوق( التصديرية للعوائد ٔالاساسي المصدر بابحس الاقتصادات لكافة (UNCTAD) والتنمية للتجارة
َصنف قدف ،)٢٠٠٤ ،والتنمية للتجارة المتحدة ٔالامم مؤتمر م؛٢٠٠٧  للسلع المصدرة البلدان ضمن عضو بلد ١٥ ُ
َصنف و النفطية غير ٔالاولية  ٥- ٔا الملحق الجدول انظر( للنفط المصدرة البلدان مجموعة ضمن عضو بلد ١٧ ُ
  ).ٕالاحصائي بالملحق

  
 ٔالاعضاء، البلدان لدى والتنمية النمو ٓافاق بلورة في هاما دورا تلعب الزراعية والسلع النفط صادرات ٔان شك لا

 التي الكبيرة الحصة ٔان ٕالا .الفرعيتين نموا ٔالاقل والبلدان للنفط المصدرة البلدان مجموعتي بلدان منها وخصوصا
 مثل الخارجية للصدمات عرضة البلدان تلك اقتصادات تجعل التصدير وفي ٕالانتاج في السلع هذه بها تسهم
 بلورة وعلى الاقتصادي النمو على يؤثر بما العكسية موسميةال العوامل ٔاو/و السلع ٔاسعار في العالمية التقلبات
  .التقرير هذاب )١-٣( النافذة خلال من الموضوع هذا تناول تم .ٔالاجل طويلة السياسات
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  ١-٣النافذة رقم 

    ٔاسواق السلع والدول النامية
ٕالاعتماد الكامل على انتاج سلع قليلة هو حال العديد من الدول ا ٕوالاسوا هو ان هيكلة الانتاج المحدود بهذا . لنامية لعقود من الزمانٕ ّ ٔ ٔ ٔ
ّكما ان والزبائن يتمثلون في الدول الصناعية المتقدمة و. ٔالنمط يحد هو الاخر صادرات هذه الدول بعدد اقل من السلع ظروف السوق ٔ

ُٕشكلت الى حد كبير من جانب ٔفي ذات الوقت، فان اي ب.  هذه الدول المتقدمةِّ ّ َّلد نامي يحتاج لاستيراد قائمة مطولة من السلع ٕ ٕ
ٔالمصنعة، اضافة الى سلع اخرى لا ٕ ٕ ٕوهذا يقود الى المشاكل المعروفة من الشروط التجارية . افيهٔصنعها، باسعار لا يستطيع التحكم يَّ

ٕالاحجامية، وكذلك عجز الحساب التجاري، وعجز الحساب الجاري وعجز ميزان المدفوعات والمشاكل المت زايدة للديون وخاصة ٕ
  .ٔللدول الاقل نموابالنسبة 

  
ّرغم ان بعض الدول النامية نجحت في تنويع اقتصاداتها وصادراتها في وقت سجلت فيه نمو اقتصادي وتنمية معتبرين، الا ان  ّٔ ّٔ ٕ ٕ  دولة ٩٥ٕ

٪ بالنسبة ٨٠لى حوالي ٕإلاعتماد وتصل نسبة هذا ا. ٪ على الصادرات السلعية٥٠ٔ دولة نامية لا زالت تعتمد باكثر من ١٤١من مجموع 
ٔلدول افريقيا جنوب الصحراء، في الوقت الذي تصل فيه الى اكثر من  ٕ  بليون ٢يعتمد . ٪ لمحصول واحد مثل الكاكاو، والبن، والسكر٩٠ٕ

ْان يؤدي مثل هذا فمن الطبيعي . المصدر الوحيد للدخلهذه السلع  العالم على السلع الزراعية في معاشهم، وللعديد منهم تمثل فيمزارع  ٔ
ٕالاعتماد الى هشاشة الدول النامية بشكل كبير امام تقلبات السوق ويشكل عوائق رئيسية لتنميتها الاقتصادية ٕٔ ٕ.  

  
ٔالمسائل والمشاكل التي تطرا من التذبذبات في اسواق السلع تظهر نفسها في اشكال مختلفة في حالة مجموعات السلع  ٔ الاساسية ٔ

ٔ باثر كبير، من خلال قفزات كبيرة في ءتااجالسلعتان اللتان في مقام ٔل السبعينات، والغاز الطبيعي مؤخرا، اصبحا ٔالنفط، منذ اوائ. الفرعية
ٕ، على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصادات الدول الفردية خلال الاسعار حازت الدول المصدرة للنفط على مكاسب .  سنة الماضية٤٠-٣٠ٕ

ٕونتيجة لذلك، فقد اصبح الاعتماد . َّ المستوردة له وللغاز الطبيعي، خاصة النامية منها، معاناة جمةكبيرة في الوقت الذي عانت فيه الدول ٔ
  . للدول المصدرة للنفطٕمكسبا ايجابيأالكبير على سلعة واحدة او سلع قليلة للتصدير 

  
ٔفي اسواق السلع غير النفطية، من الناحية الاخرى، تعمل شروط السوق عموما في غير مصحلة ا ٔلدول النامية والدول الاقل نموا، لا سيما ٔ

ّان من عدد قليل فقط من الدول النامية و. ٔتعتمد على عدد قليل من السلع المطلوبة اساسا من قبل الدول الصناعية المتقدمةهذه الدول  ٔ
لا توجد فيه دولة نامية بين الدول بين المنتجين والمصدرين العالميين في مجموعات فرعية مثل المعادن والمواد المعدنية في الوقت الذي 

ٔالمصدرين الاساسيين لمنتجات مثل البن والكاكاو وقليل /العديد من الدول المدارية من بين المنتجين. ٔالمصدرة الاولى للمواد الغذائية
ٔمصدري المواد الخامة الزراعية، ولكن ليس من بينها لاعب اساسي في اسواق السلع العالمية ذ، منها من منتجي وقد . ٔ تاثير عالميؤ

ِوعجز ميزان المدفوعات والديون الخارجية المثقلة كانت هذه الدول ولعقود من الزمان الطرف المستقبل لشروط التجارة ْ.  
  

ٕيبدو ان الصورة اعلاه تغيرت لشيء ما خلال السنوات الاخيرة نتيجة للنمو القوي في الاقتصاد العالمي، وخاصة في اقتصاد الدول النامية ٕ ٔ ٔ ٔ .
ٔوعادت مخزونات الالمنيوم، والرصاص، والقصدير واستقرت اسعارها او . م٢٠٠٦٪ في عام ٤٨ٔكانت زيادة اسعار المعادن بنسبة  ٔ ٔ

ٔ، ولكنها اقل من الزيادات التي طرات على النفط والمعادن)م٢٠٠١ منذ ٣٥(٪ ١١ٔوزادت الاسعار الزراعية الحقيقية بنسبة . تحررت ٔ. 
ٔ في زيادة اسعار بعض السلع الزراعية التي هي اما منتجات طاقة او منافسة للمنتجات الصناعية المستخرجة ٔتسببت اسعار الطاقة المرتفعة ٕٔ

ٔزاد سعر السكر باكثر من مثليه من اواخر . من النفط ٪ ٦٠م، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر المطاط بنسبة ٢٠٠٦ٔ اوائل عام ٕالىم ٢٠٠٤ٔ
ٕكما ارتفع سعر الذرة الشامية، مخزون الاثانول، الى و. م٢٠٠٦في الفترة من ديسمبر وحتى يونيو    .م٢٠٠٦٪ في عام ٩ٕ

  
ٕادتا الى انخفاض الانتاجبات المتزايدة ِّتكاليف الطاقة المرتفعة وتكاليف المخص ٕ ٕ  والمحاصيل الضعيفة في هذه العوامل. م٢٠٠٦ في عام ٔ

ٔمناطق منتجة مهمة دفعت باسعار القمح الى اعلى بنسبة  ٕ ٔ، في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار الارز بنسبة م٢٠٠٦٪ في عام ٢٦ٔ ٔ٢٤٪.  
  
  
  

، اونكتاد؛ تقرير التجارة ٩، ٣ٕ؛ المواضيع اختصارا، رقم ٢٠٠٧، ٢٠٠٦ٕ الاقتصادي العالمي، صندوق النقد الدولي، ٓافاق: المصدر
 .م٢٠٠٧ و٢٠٠٦والتنمية، اونكتاد 

 
 
 
 
 
 
 



 

  ١٤

  والنمو ٕالانتاج ٣-٣
  

 المحلي الناتج( ٕانتاج ٕاجمالي بلغ العالم سكان من ٪٢١.٨ نسبة ٔاو نسمة، ارملي ١.٤ يبلغ ٕاجمالي سكان وبعدد
 ٪٦.١ يعادل بما ٔاي دولار، بليون ٢٩١٥.٣ للدولار، الجاري السعرب ٕالاسلامي، المؤتمر منظمة دول )ٕالاجمالي

ْان يتوقع ).١-٣ الجدول( العالمي المحلي ٕالاجمالي الناتج من  بنهاية دولار نبليو ٣١٨٧.٨ ٕالى الرقم هذا يصل ٔ
  .التوالي على ٪٩.٦و ٪٩.٣ بنسبة سنوية زيادة يعادل بما م،٢٠٠٨ عام في دولار بليون٣٤٩٢.٣ و م٢٠٠٧ عام
 

ٔوالناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية ) مليون(السكان   ١-٣الجدول  )ٔبليون دولار امريكي(ٕ

 ب٢٠٠٨  ٔا٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
             )مليون(السكان 

  ٣٩٩.١  ٣٨٩.٣  ٣٧٩.٨  ٣٧٠.٥ ٣٦١.٤ ٣٥٢.٧ ٣٤٣.٤ الدول الاقل نموا بالمنظمة
  ٣٢٤.٥  ٣١٧.٤  ٣١٠.٥  ٣٠٣.٦ ٢٩٧.٩ ٢٩٠.٩ ٢٨٤.٣ الدول المصدرة للنفط بالمنظمة

  ٧٣٤.١  ٧٢٣.٣  ٧١٢.٢  ٧٠١.٤ ٦٩٠.٣ ٦٧٩.٢ ٦٦٧.٦ الدول متوسطة النمو
 ١٤٥٧.٧ ١٤٣٠.٠ ١٤٠٢.٥ ١٣٧٥.٥ ١٣٤٩.٦ ١٣٢٢.٨ ١٢٩٥.٣  دول المنظمة

  ٢٢.١  ٢١.٩  ٢١.٨  ٢١.٦ ٢١.٥ ٢١.٣ ٢١.١  كنسبة من العالم
  ٢٦.٠  ٢٥.٨  ٢٥.٧  ٢٥.٥ ٢٥.٤ ٢٥.٢ ٢٥.٠  الدول النامية

            ٕالناتج المحلي الاجمالي
  ٢٤٨.٧  ٢٢١.٥  ١٩٥.٥  ١٧١.٦ ١٥٣.٥ ١٣٤.١ ١١٦.٤  الدول الاقل نموا

 ١٥٠٠.٤ ١٣٥٥.٦ ١٢٧٢.٥ ١٠٨٦.٧ ٨٦٧.٦ ٧٢١.٢ ٦١٥.٥ الدول المصدرة للنفط
 ١٧٤٣.٣ ١٦١٠.٦ ١٤٤٧.٢ ١٢٤٢.٩ ١٠٩١.٠ ٩٤٤.٤ ٨٠٧.٢ الدول متوسطة النمو

 ٣٤٩٢.٣ ٣١٨٧.٨ ٢٩١٥.٣ ٢٥٠١.٢ ٢١١٢.١ ١٧٩٩.٧ ١٥٣٩.٠  دول المنظمة
  ٦.٤  ٦.٢ ٦.١  ٥.٦ ٥.١ ٤.٩ ٤.٧  كنسبة من العالم

   ٢٥.٣  ٢٥.٩  ٢٧.٨  ٢٨.٢ ٢٨.٢ ٢٧.٢ ٢٣.٨ كنسبة من الدول النامية
َقدر جزئيا، ) ٔا. (ٕ بالملحق الاحصائي٣-ٔ وا٢-ٔالجدولان ا: لمصدرا ِّ  .القيم المتوقعة) ب(ُ

  
 ٕالاسلامي المؤتمر منظمة ٕانتاج ٕاجمالي من الفرعية نموا ٔالاقل الدول مجموعة حصة فيه لازالت الذي الوقت ففي
ّان نجد )٪٧ حوالي( للغاية متدنية  للنفط المصدرة والدول )٪٥٠ حوالي( النمو توسطةم الدول مجموعتي حصص ٔ

ّان ٔايضا ولوحظ .ٔادناه )٥-٢(و )٤-٣( الشكلان في يلاحظ كما الشيء بعض عالية )٪٤٣ حوالي(  الحصص هذه ٔ
ّان يعنى هذا وتقريبا .التقرير قيد الفترة خلال المستوى نفس على تقريبا ظلت  ٕالاسلامي المؤتمر منظمة سكان ثلثي ٔ
  .ٕالاسلامي المؤتمر منظمة ٕانتاج من ٪٩٠ من ٔاكثر فقط ينتج

  
 ٤-٣الشكل  )٪(ٕحصص المجموعات الفرعية بالمنظمة من الناتج المحلي الاجمالي لدول منظمة المؤتمر 
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 ٕ بالملحق الاحصائي٣-ٔ و ا٢-ٔالجدولان ا: المصدر

  
ٕظمة المؤتمر الاسلامي، فان اجمالي الناتج المحلي الكلنٕ من اجمالي سكان م٪٢٧.١وبعدد سكان يبلغ  ّٕ ي ٕ
، يقف ٔ دولة، التي تتوفر حولها البيانات من مجموعة الدول الاقل نموا الفرعية بمنظمة المؤتمرللواحد وعشرين

ٔ من اجمالي ناتج منظمة المؤتمر الاسلامي او باقل من ٪٦.٨ٔ بليون دولار فقط، اي ما يعادل نسبة ١٩٥.٥عند  ٔ ٕ ٕ
ٕ من اجمالي بعض الدول الاعضاء منفردة، مثل تركيا واندون٪٧   .ٕيسيا والمملكة العربية السعودية وايرانٕٔ
  

ٕ من اجمالي سكان منظمة المؤتمر الاسلامي٪٢٢.١بعدد سكان يبلغ ووبالمقارنة،  ّ، فان م٢٠٠٦ في عام ٕ ٕ
ٔلاربعة عشر دولة، التي تتوفر حولها البيانات من مجموعة الدول المصدرة للنفط لٕاجمالي الناتج المحلي الكلي 

 منظمةلٕاجمالي الناتج ال من ٪٤٣.٦ٔبليون دولار، اي ما يعادل نسبة ١٢٧٢.٥قد بلغالفرعية بمنظمة المؤتمر، 



 

  ١٥

ٕ من اجمالي سكان منظمة المؤتمر ٪٥٠.٨، وبعدد سكان يبلغ الناحية الاخرىومن . ٕالمؤتمر الاسلامي
ٕالاسلامي، فان اجمالي الناتج المحلي الكلي للتسعة عشر دولة، التي تتوفر حولها البيانات من مجموع ّٕ ة الدول ٕ

ٕ من اجمالي ٪٤٩.٦ٔ بليون دولار، اي ما يعادل نسبة ١٤٤٧.٢متوسطة النمو الفرعية بمنظمة المؤتمر، يقف عند 
  .ٕناتج منظمة المؤتمر الاسلامي

  
 ٥-٣الشكل  م٢٠٠٦ٕحصص مجموعات منظمة المؤتمر الفرعية في مجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي، 

 
 ٕي الملحق الاحصائي ف٣-ٔ و ا٢-ٔالجدولان ا: المصدر

  
ٕلوحظ ان حجم الانتاج الكلي فقد وعلاوة على ذلك،  ّ لدول منظمة المؤتمر ) ٕاجماليالالناتج المحلي (ٔ

ُالاسلامي ي ُج او يَتْنٕ ّ طالما ان عشرة دول ،ى به من عدد قليل منهاَؤتٔ ٕمن دول منظمة المؤتمر الاسلامي فقط ٔ
  .م٢٠٠٦اتج الكلي لمنظمة الموتمر في عام ٕ من اجمالي الن٪٦٠.٢مجتمعة  ٔانتجت) ٦-٣الشكل (
 

ٔدول منظمة المؤتمر الاسلامي العشرة الاولى المنتجة،   ٦-٣الشكل  م٢٠٠٦ٕ
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 )بليون دوالر أمريكي(الناتج المحلي اإلجمالي 
 ٕ بالملحق الاحصائي٣-ٔالجدول ا: المصدر

  
 المنظمة مجموعة لدى للفرد ٕالاجمالي المحلي الناتج متوسط بلغ ،ٔالامريكي للدولار الجارية القيمة حيث من

 منخفض المستوى هذا زال لا لكن، .الدراسة قيد الفترة خلال مستوى ٔاعلى وهو م،٢٠٠٦ عام في ادولار ٢٠٧٩
 )ٔامريكي دولار ٧٤٧٥( العالم مستوى متوسط عن للغاية ومنخفض )دولار ٢٢٥٥( النامية الدول مستوى من ٔباكثر
 منظمة بمجموعة للفرد جماليٕالا المحلي الناتج متوسط يستطع لم الحقيقة، وفي ).٢-٣ الجدول( العام نفس في

 يصل ٔان يتوقع .النامية الدول متوسط ٕالى الوصول التقرير، قيد الفترة ٔاعوام من واحد عام في ولو ٕالاسلامي، المؤتمر
 م٢٠٠٧ عام نهاية في ٔامريكي دولار ٢٢٢٧ ٕالى المنظمة مجموعة دول في للفرد ٕالاجمالي المحلي الناتج متوسط
  م٢٠٠٨ عام يف ٔامريكي دولار ٢٣٧٥ ٕوالى

  
ِّسجل  ، خلال الفترة قيد التقرير، في عام )ٔ دولار امريكي٤٠٩٨ (ٕاجمالي للفردالمحلي الناتج للٔاعلى مستوى ُ
ٕ الدول المصدرة للنفط الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلاميجانبم من ٢٠٠٦ ّبالرغم ان هذا المستوى كان . ٕ ٔ

ٔاعلى بكثير من الذي حققته الدول النامية، الا انه ل . ٔم يزل اقل من المتوسط العالمي ومتوسط الدول المتقدمةٕٔ
ٔ في اربعة عشر دولة بمجموعة الدول المصدرة )بالسعر الجاري للدولار(لفرد افبالرغم من ذلك، فقد كان دخل 

ٔللنفط اكثر بثمان مرات عن دخل الفرد في احدى عشر دولة بمجموعة الدول الاقل نموا في عام  ٕ . م٢٠٠٦ٔ
ًفردي للدول فقد كان دخل الفرد في الدول الاكثر ثراءاوعلى المستوى ال  مرة عن دخل الفرد في ٣٣٦كثر بـٔ أ
 ٔالارقام مستوى في الحقيقة، تعكس هذه). ٕ في الملحق الاحصائي٤ٔ- ا الملحقانظر الجدول(ٔالدول الاكثر فقرا 



 

  ١٦

ٕمر الاسلامي وبهذا تشكل  الدخل وفجوة عميقة بين الدول الغنية والفقيرة بداخل منظمة المؤتٕ من اختلافعال
ٕواحدا من اهم العوامل التي تعيق التعاون فيما بين دول منظمة المؤتمر الاسلامي ٔ.  

 
 ٢-٣الجدول  )ٔبالسعر الجاري للدولار الامريكي(ٕالناتج الاجمالي المحلي للفرد 

  ب٢٠٠٨  ٔا٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
  ٦٢٣  ٥٦٩  ٥١٥  ٤٦٣  ٤٢٥  ٣٨٠  ٣٣٩  ٔالدول الاقل نموا

  ٤٦٢٤  ٤٢٧١  ٤٠٩٨  ٣٥٧٩  ٢٩١٣  ٢٤٧٩  ٢١٦٥ الدول المصدرة للنفط
  ٢٣٧٥  ٢٢٢٧  ٢٠٣٢  ١٧٧٢  ١٥٨٠  ١٣٩٠  ١٢٠٩  الدول متوسطة النمو

  ٢٣٩٦  ٢٢٢٩  ٢٠٧٩  ١٨١٨  ١٥٦٥  ١٣٦١  ١١٨٨  دول المنظمة
  ٨٢٨٧  ٧٩٠١  ٧٤٧٥  ٧٠٢٣  ٦٥٩٠  ٥٩٣٥  ٥٣٥١  العالم

  ٣٩٨١٤ ٣٨٢٥٠ ٣٦٥٩٩ ٣٥٠٩٤ ٣٣٦٩٨ ٣٠٥٥٧  ٢٧٤٣٦  الدول المتقدمة
   ٢٧١٤  ٢٤٩٨  ٢٢٥٥  ١٩٥٦  ١٦٦٦  ١٤٢٨  ١٢٧٩  الدول النامية

َقدر جزئيا، ) ٔا. (ٕ بالملحق الاحصائي٤-ٔالجدول ا: المصدر ِّ  القيم المتوقعة) ب(ُ

  
ٕوبوضع ما سرد اعلاه في الاعتبار، يبدو ان متوسط اداء نمو دول منظمة المؤتمر الاسلامي كمجموعة متاثر الى  ٔ ٕ ٕٔ ٔ ّٔ

ّشبها لذلك، فان و. ت في مجموعتي الدول متوسطة النمو والدول المصدرة للنفط الفرعيتيندرجة عالية بالتطورا ٕ
ٔمتوسط اداء نمو هاتين المجموعتين يتاثر ايضا بالتطورات في دول معينة بداخلهما مثل التي عرضت في الشكل  ٔٔ

ساب معدلات متوسط وهذا يوضح السبب الذي يقف وراء ح). ٔالدول العشرة الاولي المنتجة بالمنظمة) (٦-٣(
ٕالنمو، في هذا التقرير، على اساس تغيرات النسب المئوية لكل دولة موزونة بقيم الناتج المحلي الاجمالي بالسعر  ٔ

متوسط النمو لدول منظمة ٔولهذا السبب يجب اخذ الحجج المتعلقة بمعدلات . ٔالجاري للدولار الامريكي
  . بعين الحذرٔواردة في التحليل ادناهالوكمجموعات فرعية و ٕالمؤتمر الاسلامي كمجموعة

  
 ٧-٣الشكل  ٕمعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي
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ًقدر جزئيا) ٔا. (ٕ بالملحق الاحصائي٦-ٔالجدول ا: المصدر ِّ  القيم المتوقعة) ب. ( ُ

 
في  قويةم عودة ٢٠٠٤-٢٠٠٢م، فقد شهدت فترة السنوات الثلاثة ٢٠٠١عقبا للتراجع الذي حدث في عام 

ٔالاداء الاقتصادي لدول منظمة المؤتمر الاسلامي، حيث انها  ٕ ٕ ٕمعدلات نمو متزايدة باستمرار في الناتج سجلت ٔ
ٕحصل التحسن في الاداء الاقتصادي لمجموعة . ٔاعلى من متوسطي العالم والدول الناميةب ٕالمحلي الاجمالي ٔ

ٕنمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي م بمعدل ٢٠٠٤ٕدول منظمة المؤتمر الاسلامي على عجلة نموه في عام 
ّفالبرغم ان هذا .  الفترة قيد التقريرهذهها المجموعة خلال تٔ، وهي النسبة الاعلى التي حقق٪٦.٧بلغ نسبة  ٔ

ٔالمعدل كان اعلى من معدل العالم والمعدل الذي سجلته الدول المتقدمة، الا انه كان ادنى من متوسط معدل  ٔ ّٔ ٕ
   .ه الدول النامية الذي سجلت٪٧.٧نسبة الـ 

  
ٕفي الواقع لم يصل اداء متوسط النمو الاقتصادي لدول منظمة المؤتمر الاسلامي كمجموعة، ولو في عام واحد  ٕ ٔ

ٔمن الاعوام التي يغطيها هذا التقرير، الاداء الذي حققته الدول النامية  ّولكن، يجب ملاحظة ان ). ٧-٣الشكل (ٔ ٔ
ٕاداء الدول النامية كمجموعة متاثر الى ح ٔ ٔد كبير بنمو الدول الاسيوية الكبرى النامية التي تتمتع باداء نمؤ  قوي، ٓ



 

  ١٧

ٕولهذا السبب، قد تتغير الصورة تماما الى صالح مجموعة دول منظمة . ومنها الصين والهند على وجه الخصوص
ُٔالمؤتمر الاسلامي اذا ما اخرجت هاتان الدولتان من مجموعة الدول النامية ٕ ٕ.  

  
ٕلدول الاخرى في العالم فقد تاثرت مجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي قليلا ببطء وكغيرها من مجموعات ا ٔ ٔ

ٕالى ٕم، وهو العام الذي قل فيه نمو الناتج المحلي الاجمالي للمجموعة ٢٠٠٥ٕنشاط الاقتصاد العالمي في عام 
ٕبالرغم ان الاقتصاد العالمي شهد وتيرة نموه في عام . ٪٦.٣معدل بلغ متوسط  ّ ّم، الا٢٠٠٦ٔ ّ ان دول منظمة ٕ ٔ

ٕالمؤتمر الاسلامي، وعلى النقيض من مجموعات الدول الاخرى، لم تستطع بشكل كاف الاستفادة من توسع  ٕٔ
يتوقع . ٪٥.٨ ونتيجة لذلك سجلت كمجموعة معدل نمو معتدل بنسبة ؛ٕنشاط الاقتصاد العالمي في ذلك العام

ٕان يكون النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمجموعة م ككل ٢٠٠٧ٕ دول منظمة المؤتمر الاسلامي ٔ
ْعند نفس المعدل وان يستقر    .)٧-٣الشكل (م ٢٠٠٨ذات المعدل في عام عند في الغالب ٔ

  
ٔكما ذكر اعلاه، فان اداء نمو دول منظمة المؤتمر الاسلامي كمجموعة يتاثر بشكل كبير باداء مجموعتي الدول  ٔ ٕ ٔ ّٔ ٕ

ٔوشبها لذلك، فان متوسط اداء هاتان المجموعتان الفرعيتان . تينمتوسطة النمو والدول المصدرة للنفط الفرعي ّ ٕ
ّوفي هذا السياق، يبدو ان الدول في هاتين . بالتطورات الجارية في الدول الكبرى بداخلهأمتاثر هو الاخر  ٔ

ٕالمجموعتين الفرعيتين كانت الاكثر تاثرا بشكل سلبي من البطء والحالة غير المؤاتية في الاقتصاد العالمي ٔ  خلال ٔ
الفترة قيد التقرير، خاصة الدول المنتجة والمصدرة الكبرى مثل تركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والجزائر 

ٔان مجموعة الدول الاقل نموا، ويبدو بالمغاير . ٔوالامارات العربية المتحدة ّ بنمط نمو راسخ وثابت بعض الشيء ؤ
ٔاقل تاثرا في سنواكانت خلال نفس الفترة،   انظر الجدول(ٕ في الاقتصاد العالمي ةالملائم غير لحالةات البطء ؤ

  ).ٕ بالملحق الاحصائي٦ٔ- االملحق
  

 ٨-٣الشكل  )تغير متوسط ٪ السنوي(ٕالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للفرد 
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ِّقدر جزئيا) ٔا. (ٕ بالملحق الاحصائي٧-ٔالجدول ا: المصدر  .القيم المتوقعة) ب. (ُ

  
ٕمعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقية للفرد، كما هو ٔارقام ٔاخرى، يلاحظ عندما فحص من الناحية ال
ٕ، ان مجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي قد سجلت متوسط معدل نمو )٨-٣(في الشكل  ّ الناتج المحلي في ٔ

ٔالاجمالي الحقيقي للفرد الاعلى بنسبة  ّن هذا المعدل كان ٔلكن، فالبرغم ا. م٢٠٠٤م و٢٠٠٣ في عامي ٪٤.٢ٕ
ٔاعلى من الذي حققته الدول المتقدمة في هذين العامين الا انه كان ادني من متوسط المعدلات التي سجلتها  ٔ ّٔ ٕ

ٕوفي الحقيقة، رغم ان دول منظمة المؤتمر الاسلامي كمجموعة كانت قادرة على انجاز متوسط . الدول النامية ٕ ّ ٔ
ٔاعلى قليل من متوسط معدلات نموها السكاني خلال بقي للفرد ٕمعدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقي

ّ، الا ان هذه المعدلات لم تستطع وصول معدلات الدول النامية، ولو ٢٠٠٦-٢٠٠٣الفترة  ٔ ّ ي عام واحد من فٕ
ٕ علاوة على ذلك، فقد لوحظ ان متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي .ٔاعوام الفترة قيد التقرير ّ ٔ

ٕقد انخفض الى نسبة للفرد  ٕم، بل باكثر من ذلك الى نسبة ٢٠٠٥ في عام ٪٤ٕ ْم و يتوقع ان ٢٠٠٦٪ في عام ٣.٦ٔ ٔ
ٔو يبدو، عند اخذ متوسط معدلات نمو الناتج المحلي . م ككل٢٠٠٧يكون على ذات المستوى في عام 

ٕالاجمالي الحقيقي للفرد لمجموعات دول منظمة المؤتمر الاسلامي الفرعية، سوى عام  ّان  م،٢٠٠٣ٕ  مجموعةٔ



 

  ١٨

ٔافضل من مجموعتي الدول الاقل نموا والدول المصدرة للنفط كانت الدول متوسطة النمو الفرعية في المنظمة  ٔ
ٕمنظمةالمؤتمر الاسلامي الى حد مابالفرعيتين  ٕ.  

  
  التضخـــم .٤-٣
  
ُيعتبر َ َ ْ  الحكومات، ٔاولت وقد .وتوازنه الاقتصاد لاستقرار مؤشرا الاقتصادية النظرية في التضخم معدل ُانخفاض ُ

 معدلات على السيطرة موضوع ٕالى خاصة ٔاهمية النامية، البلدان من والكثير الصناعية البلدان في وخصوصا
 فقد وبالفعل، .اقتصاداتها ضمن ٔالاسعار استقرار على للمحافظة مختلفة ونقدية مالية سياسات وطبقت التضخم،
 على النامية والبلدان المتقدمة البلدان في التضخم معدلات في كبير انخفاض تحقيق عن الجهود تلك ٔاسفرت
ّفان وخاصة، .السواء  التضخم من فترات شهدت والتي ،(CIS) المستقلة الكومونولث دول برابطة ٔالاعضاء الدول ٕ
 صندوق( م٢٠٠٦ عام في فقط ٪٩.٥ بلغت نسبة مستوى ٕالى كبحه في نجحت قد التسعينات، مطلع في الجامح
  ).٢٢٥:٢٠٠٧ي،الدول النقد
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َقدر جزئيا ) ٔا.(ٕ بالملحق الاحصائي٨-ٔالجدول ا: المصدر ِّ  القيم المتوقعة) ب(ُ

  
 معدلات ٔان ٕالاسلامي، المؤتمر منظمة دول في التضخم متوسط معدلات تناول عند ،)٣-٣( الجدول ينيب

 المتوسطات ومن العالمي المتوسط من ٔاعلى كانت التقرير قيد الفترة خلال سلاميٕلاا المؤتمر منظمة دول مجموعة
ّفان الحقيقة، وفي .المتقدمة والدول النامية الدول من كل حققتها التي  منظمة دول في التضخم معدل متوسط ٕ

 حينها بلغت والتي الماضي القرن في التسعينات من ٔالاول النصف خلال ذادت قد كمجموعة ٕالاسلامي المؤتمر
 في ٔبدا َّثم ومن ؛)١٩٩٨ مارس السنوي، ٕالاقتصادي التقرير ٔانقرة، مركز( م١٩٩٤ عام في ٪٨٤.٥ بنسبة ذروة
 وهو م،٢٠٠٤ عام في ٪٥.٨ حتى ذلك من ٔولاكثر م٢٠٠٢ عام في ٪١١ نسبة ٕالى ليصل ٕباستمرار الهبوط
  .التقرير قيد الفترة في ٕاليه وصل مستوى ٔادنى المستوى

  
 منظمة دول من العديد قبل من طبقت التي الراشدة والنقدية المالية السياسية ٕللاصلاحات نتيجة ٔاساسا هذا كان

 العقد من الثاني النصف خلال ٔالاسعار ٕاستقرار على صولوالح التضخم معدلات على للسيطرة ٕالاسلامي المؤتمر
 ٕالاتحاد عن ديثاح المستقلة الدول( الوسطى ٓاسيا في ٕالاسلامي المؤتمر منظمة في ٔالاعضاء الدول .الماضي
 مثال خير هي تركيا وجمهورية )الماضي القرن من التسعينات في صعبة ٕانتقالية بفترة مرت والتي السابق السوفيتي
 في ٪٧.٨و ٪٧ ٕالى ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول تضخم معدل متوسط ٕارتفع فقد ولكن، .الخصوص هذا في
 عند ذلك من ٔوباقل م٢٠٠٧ عام في ٪٧.١ بنسبة معدل عند ليكون يتوقع ولكن التوالي، على ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ عامي
  .م٢٠٠٨ عام في ٪٥.٧ بنسبة منخفض معل

  
 متوسط ارتفع حينما ٕالاسلامي المؤتمر بمنظمة الفرعية اتالمجموع حالة في مشابهة ميول لوحظت عموما،
 معدل متوسط ٔاقل جاء .م٢٠٠٦-٢٠٠٥ عامي فترة في ٕباستمرار الثلاثة الفرعية المجموعات في التضخم معدلات
 عام في )٪٤.٥( للنفط المصدرة الدول مجموعة وفي )٪٥( بالمنظمة نموا ٔالاقل الدول مجموعة في للتضخم
ِّسجل الذي تالوق في م،٢٠٠٢  عام في )٪٥.٨( النمو متوسطة الدول مجموعة في التضخم لمتوسط معدل ٔاقل فيه ُ
 ،)٪١٩.٥( واوزبكستان ،)٪٢١.٦( واليمن ،)٪٣٣.٩( غينيا كانت فقد للدول الفردي المستوى وعلى .م٢٠٠٤
 منظمة نطاق على مالتضخ في ٔالاعلى معدلال ذات ٔالاولى الخمسة الدول )٪١٣.٢( وموزمبيق ،)٪١٤.٦( ٕوايران
  .)ٕالاحصائي بالملحق ٨ٔ-ا الملحق الجدول انظر( ٕالاسلامي المؤتمر



 

  ١٩

  المدفوعات وموازين الخارجية التجارة .٥-٣
  
  التجارية السلع وواردات صادرات :١-٥-٣
  

 المؤتمر منظمة لدول التجارية السلع صادرات ٕلاجمالي مستوى ٔاعلى تسجيل تم م٢٠٠٥-٢٠٠٢ الفترة خلال
 نسبة يعادل المستوى هذا كان ولكن ).٤-٣ الجدول( م٢٠٠٥ عام في )ٔامريكي دولار بليون ٩٥٢.٢( ٕالاسلامي
 كانت الحقيقية في ).ٔاعلاه ١-٣ الشكل( العام ذاك في العالم في التجارية السلع صادرات ٕاجمالي من فقط ٪٩.٢
 العقدين خلال ٕالاسلامي مرالمؤت منظمة دول قبل من ٔانجزت العالمية الصادرات ٕاجمالي في حصة ٔاعلى تلك

  ٩.الماضيين
 

 ٤-٣الجدول  )ٔفوب، بليون دولار امريكي(صادرات السلع التجارية 
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 في للغاية متدنية لازالت نموا ٔالاقل الدول مجموعة حصة فيه الذي وقتال في ٔانه لوحظ فقد ٕالانتاج، في هو وكما
ّان ٕالاسلامي، المؤتمر لمنظمة التجارية السلع صادرات مجمل  والمصدرة لنموا متوسطة الدول مجموعتي حصص ٔ
 المصدرة والدول النمو متوسطة الدول مجموعتي حصة كانت فقد المثال، سبيل فعلى .جدا عالية كانت للنفط
 عام في ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لدول التجارية السلع صادرات ٕاجمالي من تقريبا ٪٩٧ بنسبة الفرعيتين للنفط
  .)٩-٣ الشكل( بالمنظمة نموا ٔالاقل الدول لمجموعة المتبقية ٪٣ الـ نسبة تاركة م،٢٠٠٥

  
 ٩-٣الشكل  ية لدول المنظمةٕالحصص النسبية لمجموعات منظمة المؤتمر الفرعية من اجمالي صادرات السلع التجار
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 دول منظمة المؤتمر اإلسالمي األقل نموا
 .ٕ بالملحق الاحصائي٩-ٔالجدول ا: المصدر

  
ّان ولوحظ  السياق، هذا وفي.التقرير قيد الفترة خلال المستويات نفس على هي كما تقريبا بقيت الحصص هذه ٔ
ّان ٕالى ٕالاشارة تجدر  بلغت بالمنظمة نموا ٔالاقل الدول مجموعة سجلتها التي التجارية السلع لصادرات قيمة ٔاعلى ٔ
 ٔالاعضاء الدول بعض صادرات قيمة من حتى ٔاقل بذلك فهي م،٢٠٠٥ عام في فقط ٔامريكي دولار بليون ٩٥٢.٢
  .ٕواندونيسيا المتحدة العربية ٔالامارات ماليزيا، السعودية، العربية المملكة مثل منفردة،

  

                                                           
ٕراجع الاعداد السابقة من التقرير الاقتصادي السنوي حول الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي  9 ٕ ٔ.  



 

  ٢٠

ّان ٕالانتاج، حالة في لوحظ كما يلاحظ، السبب، ولهذا  المؤتمر منظمة لدول التجارية السلع صادرات ٕاجمالي ٔ
 .الفرعيتين للنفط والمصدرة النمو متوسطة الدول مجموعتي في قليلة دول في كبير بشكل متركز لازال ٕالاسلامي
ّفان المثال، سبيل وعلى  في الكبرى المنتجة الدول نفس تقريبا( ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول من فقط دول ١٠ ٕ
  ).١٠-٣ الشكل( ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لدول  التجارية السلع صادرات ٕاجمالي من ٪٧٧.٤ حققت )المنظمة

 
ٓدول منظمة المؤتمر الاسلامي العشرة المصدرة الاولى  ١٠-٣الشكل  ٕ
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 ٥-٣الجدول  ٔالدول الخمسة الاولى المصدرة في مجموعات المنظمة الفرعية
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 ٕ في الملحق الاحصائي٩-ٔالجدول ا: المصدر

 
 المؤتمر منظمة لدول التجارية السلع صادرات نمو معدلات متوسط حصف عند يتضح، ٔالاخرى، الناحية ومن

ّان ،)١١-٣ الشكل( التقرير قيد الفترة خلال ٕالاسلامي  عندما م٢٠٠١ عام في ملحوظ بشكل فسد قد الصادر ٔاداء ٔ
ٔاسواها وكانت الصادرات، مجمل في للنمو سلبية بمعدلات المجموعات كل مرت  مجموعة )٪٦.٣-( سجلته ما ٔ
 كل نجحت عندما التالية الثلاثة السنوات في قوي تعافي هنالك كان فقد وكيفما، .ٕالاسلامي المؤتمر منظمة

 ٪٢٠.٥( ٔاعلاها وكانت صادراتها، مجمل في للنمو ٕايجابية معدلات على والحصول ٕالاتجاه تغيير في المجموعات
  .التوالي على م٢٠٠٤و ٢٠٠٣ عامي في يمٕالاسلا المؤتمر منظمة مجموعة قبل من سجلت قد )٪٣١.٣و
  
ّان رغم ّالا الدول، مجموعات في م٢٠٠٥ عام في ٕانخفض قد التجارية السلع صادرات نمو ٔ ّانه ٕ  نسبة عند قويا بقي ٔ
 صادرات ٕاجمالي نمو معدلات متوسط مقارنة فعند عموما، .ٕالاسلامي ؤتمرالم منظمة دول مجموعة في ٪٢٣.٥
 منظمة دول ٔان يبدو العالم، متوسطب وكذلك ،والمتقدمة النامية الدول بمتوسطات ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول

-٣ الشكل( م٢٠٠٢و ٢٠٠١ عامي في عدا الشيءكمجموعة، بعض جيدا ٕانجازا ٔانجزت قد ٕالاسلامي المؤتمر
١١(.  
  

 ٕالاقتصادي بالتراجع سلبا ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول صادرات ٔاداء ٔتاثر فقد م،٢٠٠٠ في القوية للعودة وتبعا
 جليا ذلك كان فقد وبالتحديد، .العالمية السلع ٔاسعار في البارز والهبوط م٢٠٠١ عام في حدث الذي العالمي
 ٔاسعار تغير بمعدلات الصادرات في النمو معدل متوسط ربط حينما للنفط، المصدرة الدول لمجموعة بالنسبة
 العالمية سعارالاب هاصادرات نمو معدل متوسط ٔارتبط والتي بالمنظمة، نموا ٔالاقل الدول ومجموعة العالمية النفط
  .كبير بشكل النفطية غير لسلعل
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 ١١-٣الشكل  )متوسط تغير ٪ السنوي(صادرات السلع التجارية 
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 ٕالملحق الاحصائي ب٩-ٔالجدول ا: المصدر

  
 م٢٠٠٢و ٢٠٠١ عامي في للنفط المصدرة الدول مجموعة صادرات في السلبية النمو معدلات متوسط توفيق تم

 .التوالي على العامين هذين في العالمية النفط ٔاسعار في للتغير )٪٢.٥( والضعيفة )٪١٣.٨-( السلبية بالمعدلات
 وصل والتي م٢٠٠٥-٢٠٠٣ الثلاثة السنوات فترة في ٕباستمرار عةالمجمو هذه صادر ٔاداء ٕارتفع فقد وبالمقارنة،
 ٔاسعار في الحاد ٕللارتفاع نتيجة هذا وكان .٪٣٦.٣ بنسبة نمو معدل بمتوسط م٢٠٠٥ عام في ذروته ٕالى حينها
 خلال ٔالاعلى النمو متوسط وهو م،٢٠٠٥ عام في ٪٤١.٣ بنسبة للتغير معدل متوسط سجلت التي العالمية النفط
 الفرعيتين النمو متوسطة والدول نموا ٔالاقل الدول مجموعتي سجلت فقد ٔالاخرى، الناحية ومن .التقرير قيد ةالفتر

 العالمية ٔالاسواق في ٕايجابية ظروف فيها سادت التي ٔالاعوام في لصادراتها الاعلى النمو متوسط معدلات بالمنظمة
 فترة وخلال م٢٠٠٠ عام في كما العالية، النفطية رغي السلع ٔباسعار وفقت التي تلك خاصة النفطية، غير للسلع
  .م٢٠٠٥-٢٠٠٣

  
 الدراسة، قيد الفترة خلال حينما، ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لدول ٕالاستيراد ٔاداء موقف في ٔايضا لوحظ مشابه نسق
ِّسجل -٣ لجدولا( م٢٠٠٥ عام في ٔامريكي دولار بليون ٨٣١ بـ التجارية السلع واردات ٕلاجمالي ٔالاعلى المستوى ُ
   .العالمي التجارية السلع واردات ٕاجمالي من ٪٧.٨ نسبة فقط شكل والذي ،)٦
 

 ٦-٣الجدول  )ٔالتكلفة، التامين والشحن(واردات السلع التجارية 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  
  ٤٩.١  ٣٩.١  ٣٣.٥  ٢٦.٤  ٢٥.٠  ٢٣.٨  ٔالدول الاقل نموا

 ٣٢٤.٦ ٢٥٩.١ ٢٠٠.١ ١٦٢.٨ ١٤٥.٤ ١١٧.٤ الدول المصدرة للنفط
 ٤٥٧.٩ ٣٩٧.٣ ٢٨٧.٢ ٢٥٠.٤ ٢٢٤.٦ ٢٥٤.١  الدول متوسطة النمو

 ٨٣١.٦ ٦٩٥.٥ ٥٢٠.٨ ٤٣٩.٥ ٣٩٥.٠ ٣٩٥.٣  دول المنظمة
  ٧.٨  ٧.٣  ٦.٧  ٦.٦  ٦.٢  ٦.٠  كنسبة من العالم
   ٢٠.٣  ١٩.٩  ١٩.١  ١٩.١  ١٨.٣  ١٧.٩  كنسبة من الدول النامية

 ئيٕ بالملحق الاحصا١٠-ٔالجدول ا: المصدر

  
ّان لوحظ فقد الصادرات، في الحال هو وكما  في للغاية منخفضة بالمنظمة نموا ٔالاقل الدول مجموعة حصة ٔ
 المجموعتين حصص فيه كانت الذي الوقت في ٕالاسلامي المؤتمر لمنظمة التجارية السلع واردات ٕاجمالي

 سجلت م،٢٠٠٥ عام وفي المثال يلسب وعلى .عالية بالمنظمة، النمو متوسطة الدول مجموعة وخاصة خرتين،لاا
 لتشكل ٕالاسلامي المؤتمر لمنظمة التجارية السلع واردات ٕاجمالي من ٪٥٥.١ نسبة النمو متوسطة الدول مجموعة
 التجارية السلع واردات مجمل من ٪٩٤ نسبة للنفط المصدرة الدول ٕاليها وصلت التي ٪٣٩الـ نسبة بجان ٕالى
  .)١٢-٣ الشكل( ٕالاسلامي المؤتمر بمنظمة نموا ٔالاقل الدول لمجموعة المتبقية ٪٦ الـ نسبة تاركة ،المنظمة لدول

  



 

  ٢٢

ٕالنسب المئوية لمجموعات منظمة المؤتمر الاسلامي الفرعية من اجمالي واردات السلع التجارية لدول منظمة المؤتمر  ٕ

 ٕالاسلامي

 ١٢-٣الشكل 
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 دول منظمة المؤتمر اإلسالمي األقل نموا
 ٕ بالملحق الاحصائي١٠-ٔالجدول ا: المصدر

  
 ففي .م٢٠٠٤ عام في وارداتها نمو معدلل متوسط ٔاعلى ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول سجلت فقد وكمجموعة،

 الفرعيتين، للنفط المصدرة والدول النمو متوسطة الدول مجموعتي دول على الحقيقة هذه فيه تسري الذي الوقت
ّان ٕالا  يبين وكما ذلك، على لاوةوع .٢٠٠٣ عام في وارداتها لنمو متوسط ٔاعلى سجلت نموا الاقل الدول مجموعة ٔ

 من سلاميٕلاا المؤتمر منظمة دول واردات نمو معدل متوسط كان فقد م،٢٠٠٠ عام في عدا ،)١٣-٣( الشكل
 الفترة خلال والمتقدمة النامية الدول من لك معدلات ومتوسط العالمي متوسطال من بكثير ٔاعلى السلعية الواردات
  .التقرير قيد
  

 ١٣-٣الشكل  )متوسط تغير ٪ السنوي(واردات السلع التجارية 
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 ٕ بالملحق الاحصائي١٠-ٔالجدول ا: المصدر

 

 ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول من القليل في عالية بصورة الواردات تركزت فقد الصادرات في الحال هو وكما
 وماليزيا، ،تركيا حصلت م٢٠٠٥ عام فيف .الفرعيتين للنفط المصدرة والدول النمو متوسطة الدول بمجموعتي
 منظمة دول واردات مجمل من ٪٣٠.١ على النمو، متوسطة الدول مجموعة من باكستان، ومصر، واندوميسيا،
 العربية والمملكة المتحدة، العربية ٔالامارات من كل حصلت فقد ٔالاخرى، الناحية ومن .ٕالاسلامي المؤتمر
 .٪٤١.٧ بلغت نسبة على الفرعية، للنفط صدرةالم الدول مجموعة ،من والجزائر ونيجيريا ان،رٕواي السعودية،
 ذات في ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول واردات مجمل من ٪٧١.٨ نسبة هذه دول العشرة شكلت فقد ومجتمعة
  ).ٕالاحصائي الملحق في ١٠ٔ-ا الملحق الجدول من حسبت( العام

 
  النقدي ٕالاحتياطي وموقف الجاري الحساب التجاري، الميزان :٢-٥-٣
  

 حولها تتوفر التي )٢٠٠٥-٢٠٠٠( ٔالاخيرة الخمس السنوات فترة خلال وارداتها و صادراتها لتطورات نتيجة
 الفترة سنوات كل في موحد تجاري ميزان فائض كمجموعة ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول سجلت فقد ،البيانات
 دولار بليون ١٢٠.٦( ميٕالاسلا المؤتمر منظمة لمجموعة تجاري فائض ٔاعلى سجل ).١٤-٣ الشكل( المذكورة
 .م٢٠٠٢ عام في )ٔامريكي دولار ٤٧.٩( لها فائض ٔادنى فيه سجل الذي الوقت في ،م٢٠٠٥ عام في )ٔامريكي



 

  ٢٣

 المتقدمة الدول عاشت فقد ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لمجموعة مشابها ٕاتجاها ٔابدت التي النامية للدول وخلافا
  .الفترة نفس خلال تجاريا عجزا

  
 ١٤-٣الشكل  )ٔبليون دولار امريكي(اري الميزان التج
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 ٕ بالملحق الاحصائي١٠-ٔ وا٩-ٔالجدولات ا: المصدر

 
ّان نجد النامية الدول بميزان ٕالاسلامي المؤتمر منظمة مجموعة لدول التجاري الميزان مقارنة وعند  النامية الدول ٔ

ّان حيث ،م٢٠٠١ عام في عدا ٕالاسلامي، المؤتمر منظمة دول من ٔبافضل ٔانجزت  من ٔافضل كانت المنظمة دول ٔ

ّان يلاحظ ٕالاسلامي المؤتمر بمنظمة الفرعية المجموعات مستوى وعلى .النامية الدول  المصدرة الدول مجموعة ٔ

 الدول مجموعة دول فيه عانت الذي الوقت في التقرير، قيد الفترة سنوات كل في تجاريا فائضا حققت قد للنفط

 سجلت حينما م٢٠٠١ عام في سوى الفترة، نفس خلال تجاريا عجزا نموا ٔلاقلا الدول ومجموعة النمو متوسطة

 كانت .)١٥-٣ الشكل( ٔامريكي دولار بليون ٧.٢ بلغ معتدلا تجاريا فائضا الفرعيتين المجموعتين هاتين دول

 خلال ٕالاسلامي المؤتمر منظمة في للنفط المصدرة الدول مجموعة قبل من سجلت التي التجاري الميزان فوائض

 والتي وارداتها قيمة من ٔباكثر الدول هذه صادرات قيمة في العالية الزيادة نتيجة ٔاكبر، بقدر م،٢٠٠٥-٢٠٠٠ الفترة

  .م٢٠٠٥و ٢٠٠٤ عامي في وخاصة العالمية، النفط ٔاسعار في المفرطة الزيادة بسبب كانت
  

 ١٥-٣الشكل  مي الفرعيةٕمجموعات منظمة المؤتمر الاسلا): ٔبليون دولار امريكي(الميزان التجاري 
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ٕالجدول ا بالملحق الاحصائي: المصدر ٔ 

 
- ٣ الشكل( ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لدول المشترك الجاري الحساب ميزان في ٔايضا لوحظت مماثلة ٕاتجاهات
 الجاري الحساب في فائضا ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول مجموعة حققت فقد النامية الدول مجموعة ومثل .)١٦

ّان النامية، الدول بفوائض الفوائض هذه مقارنة عند يبدو ولكن، .التقرير قيد الفترة سنين كل في  النامية الدول ٔ

 التجاري الفائض فاق حينما م٢٠٠١ عام في عدا المؤتمر، منظمة دول مجموعة من ٔبافضل ٔانجزت قد كمجموعة

 في الجاري الحساب في عجزا المتقدمة الدول شهدت فقد وبالمغايرة، .النامية الدول فائض المؤتمر منظمة لدول

  .الفترة هذه كل سنين
  



 

  ٢٤

 ١٦-٣الشكل  )ٔبليون دولار امريكي(ميزان الحساب الجاري 
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دول منظمة المؤتمر اإلسالمي العالم الدول المتقدمة الدول النامية

 ٕ بالملحق الاحصائي١١-ٔالجدول ا: المصدر

  
 بلغ حينما م٢٠٠٦ عام في ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول مجموعة قبل من الجاري بالحساب فائض ٔاعلى سجل

 دولار بليون ٦٢.٦ بلغ عندما م٢٠٠٢ عام في لها فائض ٔادنى سجل و ٔامريكي دولار بليون ٢٥٨.٧ ائضالف هذا

 المصدرة الدول مجموعة سجلت فقد ،ٕالاسلامي المؤتمر منظمةب الفرعية لمجموعاتل مستوى وعلى .ٔامريكي

 متوسطة الدول ةجموعم فيه شهدت الذي الوقت في الفترة هذه سنين كل في الجاري الحساب في فائضا للنفط

ّان بالمقارنة، لوحظ، ).١٧-٣ الشكل( الجاري اهحساب في عجزا النمو  سجلت النمو متوسطة الدول مجموعة ٔ

 الحساب فائض كان .م٢٠٠٦و ٢٠٠٥ عامي في عجزا شهدت و م٢٠٠٤-٢٠٠١ الفترة في جاري حساب فائض

 في الكبيرة الزيادة بسبب م٢٠٠٦-٢٠٠٣ لفترةا خلال للنفط المصدرة الدول مجموعة سجلته الذي العالي الجاري

  .الفترة نفس خلال للنفط العالمية ٔالاسعار في الحادة الزيادات فيها تسببت التي صادراتها قيمة
  

 ١٧-٣الشكل  ٕمجموعات منظمة المؤتمر الاسلامي الفرعية): ٔبليون دولار امريكي(ميزان الحساب الجاري 
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دول منظمة المؤتمر اإلسالمي األقل نموا دول منظمة المؤتمر اإلسالمي المصدرة للنفط

ٕالجدول ا بالملحق الاح: المصدر  صائئ

 
 يتعلق فيما المستمر التحسن في كمجموعة ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول موقف ٔاخذ فقد ٓالاخر، الجانب ومن

 بليون ٢١٧.٧ من ٕالاحتياطيات هذه ٕارتفعت فقد ).٧-٣ الجدول( الفترة نفس خلال ٔالاجنبية العملات ٕباحتياطي

 .٪١٨ بنسبة سنوية زيادة متوسط يعادل بما ٔاي م،٢٠٠٦ عام في ٔامريكي دولار بليون ٥٩٦.٦ ٕالى م٢٠٠١ عام في
  .المتقدمة والدول النامية الدول من كل في مشابهة ٕاتجاهات ٔايضا لوحظت وكما

 



 

  ٢٥

ٔاحتياطي النقد الاجنبي   ٧-٣الجدول  )ٔبليون دولار امريكي(ٕ

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  
  ٢٢.٠  ١٧.٨  ١٧.٧  ١٥.٠  ١١.٨  ٩.٧  ٔالدول الاقل نموا

 ٢٨١.٩ ٢٠٤.١ ١٥٧.٤ ١١٣.٥  ٩٦.٣  ٩١.٩  مصدرة للنفطالدول ال
 ٢٩٢.٧ ٢٣٣.٢ ٢٠٩.٥ ١٧٧.٦ ١٤١.٠ ١١٦.٢  الدول متوسطة النمو

 ٥٩٦.٦ ٤٥٥.١ ٣٨٤.٦ ٣٠٦.١ ٢٤٩.٠ ٢١٧.٧  دول المنظمة
  ٤١.٥  ٣٣.٨  ٢٧.٥  ٢٥.٤  ٢٥.٤  ٢٥.٠ كنسبة من الدول المتقدمة
   ١٦.٣  ١٥.٧  ١٥.٨  ١٦.٠  ١٦.٥  ١٦.٩  كنسبة من الدول النامية

  ٕ بالملحق الاحصائي١٢-ٔالجدول ا: المصدر

  
 ٔالاجنبي النقد ٕاحتياطي ٔان يلاحظ ،)١٨-٣ الشكل( ٕالاسلامي المؤتمر بمنظمة الفرعية المجموعات مستوى وعلى

 والدول النمو متوسطة الدول مجموعتي ٕباحتياطات مقارنة للغاية منخفضا لازال نموا ٔالاقل الدول لمجموعة

ّان تحديدا، يلاحظ،و .للنفط المصدرة  النقد من ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول ٕاحتياطيات نصف من ٔاكثر ٔ

 تبين للدول، الفردي المستوى وعلى .بالمنظمة الفرعية النمو متوسطة الدول مجموعة في امتراكم لازال ٔالاجنبي

 ٕالاحتياطي  ذات ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول عدد ٔان )ٕالاحصائي الملحق في١٢ٔ-ا الملحق الجدول في( ٔالارقام

ّان وبرغم .م٢٠٠٦ عام في دولة ٤٤ ٕالى م٢٠٠١ عام في ٣٤ من زاد قد التحسن في ٓالاخذ ٔالاجنبي النقد من  عبارة ٔ

 في عجز هناك ولوكان حتى يحدث قد ٔامر وهو ،هتراكم ٔاو زيادته ٕالى تشير ٔالاجنبي النقد ٕاحتياطي في "التحسن"

 مثل ٔاجنبي،ال تمويلال قنوات خلال من عجزه تمويل من المعني البلد يتمكن ٔان شريطة الجاري، الحساب ميزان

  ).جيرخاال ٔاو الاجنبي دينال( الخارجي ٕالاقتراض
 

ٔاحتياطي النقد الاجنبي   ١٨-٣الشكل  ٕمجموعات منظمة المؤتمر الاسلامي الفرعية): ٔبليون دولار امريكي(ٕ
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دول منظمة المؤتمر اإلسالمي المتوسطة النمو

 ٕلملحق الاحصائئالجدول ا با: المصدر

  
ّان معلوم هو فما السياق، هذا في  ٕاحتياطي قنوات خلال من عادة تمويله يتم الجاري الحساب ميزان في الخلل ٔ

 خارجي مالي تدفق خلال من يمول النامية، الدول من العديد حالة في وخاصة ولكن، وبالعكس، ٕالاجنبي النقد

 ٕالاستثمار تدفقات وصافي الخارجي الدين ٕاجمالي فحص يتم التالي القسم في .الخارجي الدين وخاصة مختلف،

  .التقرير قيد الفترة خلال ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول وضع في العلاقة هذه عن للتحري وذلك المباشر، ٔالاجنبي
  
  المباشر ٔلاجنبيا ٕوالاستثمار الخارجي الدين :٣-٥-٣
  
 قيد الفترة خلال عالية مستويات على كمجموعة ميٕالاسلا المؤتمر منظمة لدول الخارجي الدين ٕاجمالي ّظل

 ٕالى طفيف ٕلانخفاض وتلوا .النامية الدول لمجموعة الخارجي الدين ٕاجمالي من ٪٢٧ حوالي بلغ وقد التقرير

 الخارجي الدين ٕاجمالي ظل فقد م،٢٠٠٠ عام في دولار بليون ٦٣٢.٢ من م٢٠٠١ عام في دولار بليون ٦١٥.٧

 ،)٨-٣ الجدول( م٢٠٠٥ عام في دولار بليون ٧٢٢.٣ ٕالى ليصل مستمرة زيادة في ٕاسلاميال المؤتمر منظمة لدول
  .العام في ٪٣.٢ بنسبة زيادة يعادل ما ٔاي
 



 

  ٢٦

 ٨-٣الجدول  )ٔبليون دولار امريكي(الديون الخارجية 

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  
  ٨٠.٧  ٨٤.٤  ٨٠.٩  ٧٥.٥  ٧٠.٦  ٧٣.٣  ٔالدول الاقل نموا
  ٧٠.٧  ٩١.٩  ٨٣.٣  ٧٣.٩  ٧٤.١  ٧٩.٠  درة للنفطالدول المص

 ٥٧٠.٩ ٥٧١.٣ ٥٣٦.٩ ٥٠٣.٤ ٤٧١.٠ ٤٧٩.٩  الدول متوسطة النمو
 ٧٢٢.٣ ٧٤٧.٦ ٧٠١.١ ٦٥٢.٩ ٦١٥.٧ ٦٣٢.٢  دول المنظمة

كنسبة من الدول 
  النامية

٢٦.٣  ٢٧.٠  ٢٧.١  ٢٧.٦  ٢٧.٢  ٢٧.٩  
 

 ٕ بالملحق الاحصائي١٣-ٔالجدول ا: المصدر

 
ّانه ٕالاسلامي، المؤتمر بمنظمة الفرعية المجموعات ىمستو على ولوحظ،  من ٔالاكبر الحجم ٕاستدانة تمت قد ٔ

 ٪٧٥ بلغت والتي الفرعية النمو متوسطة الدول مجموعة قبل من ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لدول الخارجية الديون
 خاص تحدي يةالخارج الديون عبء يمثل .)١٩-٣ الشكل( المنظمة لدول الخارجية الديون ٕاجمالي من

 المحدودة الداخلية الديون ٕوامكانيات ضعيفة فيها المالية ٔالاسواق تكون التي نموا ٔالاقل الدول لمجموعة

 ونمو ٕاستثمار لمعدلات ولو حتى كافية، محلية مصادر لتوليد معه تعجز بمستوى للغاية منخفضة الدخل بمستويات

ّفان ٔايضا لوحظ وكما .متواضعة  الشيء، بعض مرتفعة لازالت للنفط المصدرة الدول جموعةلم الخارجية الديون ٕ

  .ٔالاجنبي النقد من الكافي ٕواحتياطيها الجاري بالحساب العالي فائضها رغم
 

 ١٩-٣الشكل  ٕلدول منظمة المؤتمر الاسلامي) ٔبليون دولار امريكي(ٕحصص مجموعات المنظمة الفرعية في اجمالي الديون الخارجية 
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 دول منظمة المؤتمر اإلسالمي األقل نموا

 ٕ بالملحق الاحصائي١٣-ٔالجدول ا: المصدر

  
 كما م،٢٠٠٥ عام في صنفت دولة ٢١ هناك ٕالاسلامي المؤتمر بمنظمة ٔالاعضاء للدول الفردي المستوى وعلى
 ذات الدول من منها ١٣و معتدلة ديون ذات منها ١٢و بالديون المثقلة الدول بين من القسم، هذا بداية في ذكر
ْصنفت فقد ذلك، على وعلاوة .)ٕالاحصائي الملحق في ١٣ٔ-ا الملحق الجدول انظر( القليلة الديون ِّ  ١٥ مؤخرا ُ
 الدول مجموعة من مديونية الدول ٔواكثر .بالديون مثقلة فقيرة دول ٕباعتبارها ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول من دولة

 ندونيسيإوا ،)ٕالاجمالي المحلي الناتج من ٪٤٧.٢ ٔاو دولار بليون ١٧١( تركيا هي م٢٠٠٥ عام في النمو متوسطة
 يعادل ما ٔاو دولار بليون ٥١( وماليزيا ،)ٕالاجمالي المحلي الناتج من ٪٤٨.٢ يعادل ما ٔاو دولار بليون ١٣٨.٣(
 ٢٢.٢( نيجيريا هي للنفط المصدرة الدول مجموعة من مديونية الدول ٔواكثر .)ٕالاجمالي المحلي الناتج من ٪٣٩
 الناتج من ٪١١.٣ يعادل ما ٔاو دولار بليون ٢١.٣( ٕوايران )اليٕالاجم المحلي الناتج من ٪٢٢.٣ يعادل ما ٔاو بليون
 صعيد وعلى ).ٕالاجمالي المحلي الناتج من ٪١٦.٥ يعادل ما ٔاو دولار بليون ١٦.٩( والجزائر )ٕالاجمالي المحلي
ّفان نموا ٔالاقل الدول  المحلي الناتج من ٪٣٠.٩ يعادل ما ٔاو دولار بليون ١٨.٩( لاديشغبن هي مديونية الدول ٔاكثر ٕ

 بليون ٥.٤( واليمن )ٕالاجمالي المحلي الناتج من ٪٦٦.١ يعادل ما ٔاو دولار بليون ١٨.٥( والسودان )ٕالاجمالي
  ١٠.)ٕالاجمالي المحلي الناتج من ٪٣٥.٣ يعادل ما ٔاو دولار

  

                                                           
ٔحسبت باستخدام بيانات الجدول ا ١٠   .ٕفي الملحق الاحصائي ١٣-ٔ والجدول ا٣-ٕ



 

  ٢٧

ّان يعني هذا وعموما  جيةالخار الديون عبء من تعاني بالمنظمة النمو متوسطة للدول الفرعية المجموعة دول ٔ
 منظمة في الكبرى الدول لبعض حتى صحيح ٔايضا وهذه .للنفط المصدرة للدول الفرعية المجموعة دول من ٔباكثر
ّان هو ذلك، من ٔوالاكثر .والصادرات ٕالانتاج من كل في ٕالاسلامي المؤتمر  المجموعة من كلها تقريبا دولة، ١٥ ٔ
 الملحق في ١٣-ٔا الجدول انظر( بالديون مثقلة فقيرة دولا ٕباعتبارها مؤخرا صنفت النمو، متوسطة للدول الفرعية

  ).ٕالاحصائي
  
ّفان الاخرى، الناحية ومن  عموما ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول في المباشر ٔالاجنبي ٕالاستثمار ٕانسياب مستويات ٕ
ّان من فالبرغم .التقرير قيد الفترة خلال كافية تكن لم  عام منذ ومستمرة بارزة درجةب ٕارتفع قد ٕالانسياب هذا ٔ

ّالا م،٢٠٠٥ عام في تقريبا بليون ٤٦.٧ ٕالى ليصل بليون ١٠.٢ من م٢٠٠٠  من فقط ٪١٦.٦ نسبة يشكل انه ٕ
 .)٩-٣ الجدول( النامية الدول ٕالى المباشر ٔالاجنبي ٕالاستثمار ٕانسياب ٕاجمالي

 
ٔالاستثمار الاجنبي المباشر   ٩-٣الجدول  )ٔبليون دولار امريكي/ الصافي(ٕ

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  
  ٤.٦  ٣.٨  ٣.٥  ٣.٠  ٢.٢  ١.٦  ٔالدول الاقل نموا

  ٥.٩  ٦.٩  ٧.٢  ٥.١  ٢.٧  ١.٩  الدول المصدرة للنفط
  ٣٦.١  ٢١.٢  ١٣.٥  ١٢.٠  ٧.٧  ٦.٨  الدول متوسطة النمو

  ٤٦.٧  ٣١.٩  ٢٤.٢  ٢٠.٢  ١٢.٥  ١٠.٢  دول المنظمة
   ١٦.٦  ١٤.٧  ١٥.١  ١٢.٩  ٧.١  ٦.١  كنسبة من الدول النامية

  ٕ بالملحق الاحصائي١٤-ٔالجدول ا: المصدر

  
ّان لوحظ فقد ذلك، على وعلاوة  من حفنة قبل من جذبه تم قد المباشر ٔالاجنبي ٕالاستثمار ٕانسياب من ٔالاكبر الكم ٔ
 زهيد حظ فيه ترك الذي الوقت في ،الفرعيتين للنفط المصدرة والدول النمو متوسطة الدول تيبمجموع الدول

 مصر، تركيا، :وهي فقط، دول ١٠ تمكنت م٢٠٠٥ عام وفي .)٢٠-٣ الشكل( نموا ٔالاقل الدول لمجموعة
 ٕانسياب ٕاجمالي من ٪٨٠ جذب من ٔوازربيجان، كزاخستان نيجيريا، باكستان، السودان، لبنان، ماليزيا، ٕاندونيسيا،
 ).حصائيٕالا الملحق في ١٤ٔ-ا الملحق الجدول( ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول ٕالى المباشر ٔالاجنبي ٕالاستثمار
ّان على يدل وهذا  قادرة غير تزل لم بالمنظمة، نموا ٔالاقل الدول وخاصة ٕالاسلامي، المؤتمر منظمة دول من العديد ٔ
  .المباشر ٔالاجنبي ٕالاستثمار من ٔاكثر ٕانسياب لجذب المطلوبة والظروف المساعدة ٕالاقتصادية البيئة خلق على

  
ٕحصص مجموعات المنظمة الفرعية في انسياب اجمال ٔي الاستثمار الاجنبي المباشر ٕ  ٢٠-٣الشكل  )٪(ٕ
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 ٕ بالملحق الاحصائي١٣-ٔالجدول ا: المصدر

  
ّانه واضحا ٔالامر حبيص الحالة، لهذه وتناولا  النمو متوسطة الدول مجموعة فيه وجذبت ستَّكد الذي الوقت في ٔ
 المؤتمر منظمة لدول لمباشرا ٔالاجنبي ٕالاستثمار ٕوانسياب ٔالاجنبي النقد ٕاحتياطي نصف من كثرٔا بالمنظمة
ّالا ٕالاسلامي،  المؤتمر بمنظمة الفرعية المجموعات ببقية مقارنة الخارجية الديون من مستويات ٔاعلى تحمل ٔانها ٕ
ّان على يدل وهذا .ٕالاسلامي  حسابها في العجز بتمويل ٔالامر غالب في تقوم المجموعة هذه في الدول معظم ٔ
 سارية ٔاقل، لدرجة الحالة، هذه وتكون .ٔالاجنبي النقد من ٕاحتياطيها من كثرٔبا الخارجي الدين خلال من الجاري
 حينما التقرير، قيد الفترة من ٔالاخيرة ٔالاربع السنوات في وخاصة كمجموعة، ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول على
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 تستطع لم ولكنها ٔالاجنبي، النقد ٕباحتياطي موقفها حينها وحسنت المشترك الجاري حسابها في فائضا حققت
  .الخارجية ديونها ٕاجمالي تقليل

  
 ٔالاجنبي ٕالاستثمار تدفقات مستوى ٕانخفاض مع ٔالاعضاء، نموا ٔالاقل الدول تواصل فسوف ورد، ما على وعلاوة
 والجاري التجاري ْحسابيها عجز تمويل صعوبات مواجهة في ٔالاجنبي، النقد من ٕاحتياطيها وتدني ٕاليها المباشر
 لاسيما التمويلية، المالية الناحية من ُيدرك لان قابل غير العجز هذا يجعل والذي المتزايد يونهاد رصيد لحقيقة نظرا
ّان  من الرغم فعلى ٔالاخرى، الناحية ومن .عالية ديون ذات وذات فقيرة ٔبانها المصنفة الدول من الدول هذه معظم ٔ
 باحتياطي يتعلق فيما ،الشيء بعض ،يقو بموقف وتتمتع والجاري التجاري الحسابين في فائض ذات دول ٔانها
ّالا ٔالاجنبي، النقد ّان ٕ  ٕالاستثمار تدفق في انقص تشهد لازالت المنظمة في الفرعية للنفط المصدرة الدول وعةمجم ٔ

ّفان هنا، ومن .المباشر ٔالاجنبي  بسبب المباشر ٔالاجنبي ٕالاستثمار من المزيد ٕاستقطاب على العمل الدول تلك على ٔ
 التي النفط ٔاسواق على سلبية نتائج لها تكون قد التي المستقبلية المستجدات لمواجهة ٕاقتصادها ويعتن ٕالى الحاجة
  .ةمفرط بدرجة عليها تعتمد

  
ّفان السابق، التحليل من يلاحظ وكما  بمنظمة الثلاثة الفرعية المجموعات من مجموعة لكل تحديات هناك ٕ
 الدول بين للتعاون جديدة ٔافاقا يتيح بما واحدة كمجموعة يالهاح التعامل تتطلب تحديات وهي .ٕالاسلامي المؤتمر
 عموما تحتاج الدول فتلك لذلك، ونتيجة .المستمر ٕالاقتصادي بنموها للنهوض الرامية جهودها في ٕالاسلامية
 الدول هذه فعلى الهدف هذا ولتحقيق .ٔاكثر ٔاجنبي ارمٕاستث جذب ٕالى مفضية بيئة لخلق محددة تدابير ٕلاتخاذ
 هذا وفي .)٢-٣ رقم النافذة طالع( ٔالاجانب للمستثمرين ٕاستثمارية حوافز وتقديم ٕالاستثماري مناخها ينتحس
 هذه مثل دفع في السائد، ٕالاعتقاد هو كما يسهم، سوف بينها الحرة للتجارة مناطق ٕانشاء ٕامكانية ٕفان ٕالاطار،
 قدراتها لتحسين الحديثة التكنولوجيا في ستثمارٕالا وتتطلب التحتية للبنية كافية مرافق بناء تتطلب التي الجهود
  .منها للكثير تحديا تشكل لازالت التي ٕالانتاجية
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  ٢-٣النافذة رقم 

ٕالاصلاحات الموالية للاعمال في الدول الافريقية الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي ٕ ٕٔ ٔ 
  

ٕالتقييم الذي اجراه البنك الدولي حول مناخ الاستثم ٕابان، بعوامل مفصلة الى جانب التعرفة ٕار في الدول الافريقية ٔ والعوائق الجمركية ٔ
ّالمشابهة انه يسد الطريق امام انتشار الصادرات الافريقية وان المناخ القانوني والتنظيمي مكلف ولا ي ّٔ ٔ ٕٔ . ٕتناسب وتحسين التجارة والاستثمارٕ

ُ هو ان العوائق الم،والشيء الذي لا يثير الدهشة ٕ انتشار الفساد، ٔ-ا: وهذه العوائق هي. ٕه كانت مشتركة بين معظم الدول في افريقياَفَشَتْكٔ
ٔ قصور وضعف التمويل، واسواق العمل والارض، - في البنيات التحتية، دينحادوضعف  نقص -ٔ التكاليف العالية للاعباء التنظيمية، ج-ب ٔ
ٕقد يصبح من الممكن، استنادا على هذه المسوحات، تصميم . والقانونصادر من نظم الضرائب التقييد ال- و و،ٕ قصور في الانتاجية-ھ

ٔسياسات قومية محكمة والاتيان باصلاحات مواتية للاعمال  ٕ ٕتامين تنمية القطاع الخاص، والزيادة الملموسة في الانتاج والاستثمار ٔمن اجل ٕ ٕ ٔ
  .والصادرات

  
ٕاطق الاصلاحية الثلاثة بعد شرق اوربا ودول منظمة التعاون الاقتصادي م، من بين المن٢٠٠٦ٔلاول مرة في عام و ،ٕكانت القارة الافريقية ٕٔ

ٔ، وذلك باجازتها لاصلاحات تنظيمية موالية للاعمالوالتنمية ٕ ٕخمسة واربعون تغيير تنظيمي بثلاثين اقتصاد في المنطقة اختصر الوقت . ٕ ٕ ٔ
ٕوقلل التكاليف واضمر الخط الاحمر من اجل استجابة الاعمال الى المتطلبات ا ٕٔ ٔٔ ٕثلثي الدول الافريقية قامت باصلاح . ٕلقانونية والادرايةٔ ٕ

ٔفالقيام بالاعمال في افريقيا اصبح شيئ سهل في . ٔواحد على الاقل ٕ ٔم، وذلك لان الاصلاحيون قاموا بتبسيط نظم الاعمال، ٢٠٠٦-٢٠٠٥ٔ ٕ
ثمانية دول . ٕتكاليف التصدير والاستيراد وقللوا فوا العبء الضريبي، ورفعوا من عدد الحاصلين على القروضفوساندوا حقوق الملكية، وخ

ٕجنوب الصحراء واعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي من بين الدول الاصلاحية ٕ ٔ.  
  

ٕبدات نيجيريا اصلاح قضائي واسع النطاق مختصرة للوقت لحل القضايا التجارية البسيطة في   يوم، وسمحت ٧٣٠ يوم بدلا عن ٤٥٧ٔ
ٔبارساء ثلث القضايا قبل المثول امام ا  بوضع الحد الزمني  يوم٨٠ٕ يوم الى ٢٧٤ٔواختصرت نيجيريا فترة تسجيل العقارات من . لمحكمةٕ

ٔوقامت بتاهيل برمجة دفع الضرائب، وزيادة حجم مشاطرة المعلومات بين الوحدات . ٔعلى اساس الموافقة الحكومية وترقيم السجلات
ٕاخير الاستيراد الى ٔوهكذا، قلت ايام ت. الحكومية المسؤولة عن الصادرات والواردات ٕ ٕ ايام و الصادرات الى ٨ٔ  نظام َّهلُتْسُٔاوكما .  يوم١٦ٔ

  .تدقيق دفوعات الميناء لتحسين عملياته
  

ٔالنيجر هي الاخرى قللت عدد ايام تسجيل الشركات الجديدة من  ٕ يوم والسماح لكاتب العدل الاستمرار في عملية التسجيل ٢٤ٕ الى ٣٥ٔ
َّوسوت عمليات تفتيش مواقع . ، الشيء الذي كان طلبا مسبقا من قبلللحصول على الوثائق الجنائيةفي الوقت الذي يعمل فيه المتقدم 
ٕالانشاء وحددت العدد الكلي باثنين ٕ مالي متطلبات الانشاء بوضعها حدا زمنيا للحصول على اذن البناءلتوسه. ٕ ٔوقننت ايضا التفتيش . ٕ

ٕقلصت هذه الاصلاحات فترة الانشاء الى . بالموقع ٕ ٕ   .٪٣٦التكاليف بنسبة كما قللت شهرين وَّ
  

ٔ جاعلة الامر سهلا لها بحيث تعمل في القطاع بنين وموزمبيق واوغندا من بين الدول التي سهلت متطلبات تسجيل الشركات الجديدة
 وجعلت الامر ٕ دول افريقية ساندت حقوق الملكية٧ٕساحل العاج وموريتانيا، اثنان من . العام ويسرت حصولها على القروض كي تنمو

  .قاراتعٕسهلا لنقل العناوين الى ال
  

ٕكل ما ورد ذكره اعلاه يشكل تطورات ايجابية ٔ، ولكنها غير كافية لاطلاق عنان القطاع الافريقي الخاص لدرجة تمكن من تامين النمو، ٔ ٕ ٕ
ٔقاولات عقبات اعمال عدة اكثر من ٔففي الوقت الراهن يواجه اصحاب المشاريع والم. وخلق فرص العمل، وتوسيع الصادرات وتوليد الثروة ٔ

ٔاي منطقة اخرى ٕوحسب ما اشارت الي. ٔ ّ خطة عمل البنك الدولي لافريقيا فان هٔ ٕ ؤمنة لملكية محقوق غير الالالتكاليف التنظيمية العالية و"ٕ
نية الغير مؤثرة وعدو وضوح  والمنافسة الغير عادلة من قبل الشركات الكبرى والنظم القانووالمكلفةٔالارض والبنيات التحتية غير الكافية 

ٔجميعها تكلفة الاعمال اكثر بـ الرؤية السياسية والفساد جعلت  وتشتكي الشركات، خاصة ."  في المناطق الناميةثيلاتها٪ من م٤٠-٢٠ٔ
  .ٔالصغرى والمتوسطة منها، من تكاليف التمويل الباهظة وقلة او عدم الحصول على القروض

  
 
 
 
  

 .ٕالخاص على الانترنيت، البنك الدوليموقع تنمية القطاع : المصدر
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  السياسية ٕوالانعكاسات الختامية الملاحظات ٤
  

 عام بشكل كمجموعة ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول سلكت فقد النامية، الدول من معتبر لجزء بتشكيلها

ٍاتجاهات  منظمة لدول ٕلاقتصاديا ٔالاداء متوسط َّظل فقد .التقرير قيد الفترة خلال ٔاخرى نامية دول مع شابهةتم ٕ

ْان الممكن فمن .النامية الدول مجموعة ٕاليه وصلت الذي المستوى ٔادني كمجموعة ٕالاسلامي المؤتمر  ُيخلص ٔ

ّان ٕالى الشامل ٕالاقتصاد مؤشرات في ٔالاخيرة ٕالاتجاهات خلال من  ٔاكثر تبدو ٕالاسلامي المؤتمر منظمة مجموعة ٔ

 المتقدمة الرئيسية ٕالاقتصادات في البطء مثل العالمي، ٕالاقتصاد في المحبذة غير الخارجية الهزات ٕالى ُعرضة

  .المالية ٔوالاسواق للسلع العالمية ٔالاسعار في ٔوالتارجح
  

ّان لاسيما ها،ب قليلين ٔاعضاء ٔاداء على كبير بشكل ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لمجموعة ٕالاقتصادي النمو يعتمد ٔ 

 من ٪٧٠و ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لدول المحلي ٕالاجمالي اتجالن من ٪٦٠ تشكل منها كبرى ٔاعضاء دول عشرة

 وفجوة ٕالاسلامي المؤتمر منظمة مجتمع بداخل الدخل في عظيما تفاوتا يعكس ٔايضا فهذا .صادراتها ٕاجمالي

 هو عما مرات ٧بـ ٔاكثر للنفط مصدرة دولة ١٤ في للفرد الدخل فمتوسط .والفقيرة الغنية ٔالاعضاء الدول بين كبيرة

ّفان للدول الفردي المستوى وعلى .نموا ٔالاقل الدول من دولة ٢١ يف  مرة ٣٣٥ بـ ٔاكثر الغنية الدول في الفرد دخل ٕ

  .فقرا ٔالاكثر الدول في الفرد دخل عن
  

ّان يبدو ذلك، من ٔواكثر  ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول لمجموعات ٕالاقتصادي ٔالاداء في التفاوت و الشاسع الفرق ٕ

 تحسين مجالات في وخاصة بينها، فيما ٕالاقتصادي التعاون دفع ٕالى الرامية ٔالاعضاء الدول هودج يعيق الفرعية

ّفان ذلك، ٕالى ٕاضافة .بينها فيما ٕوالاستثمار التجارة  العديد في المباشر ٔالاجنبي ٕالاستثمار ومستوى الخارجية الديون ٕ

ّان نجد المثال، سبيل فعلى .الحالة هذه من عمقتا ٔالاعضاء الدول من  مؤخرا صنفت الدول هذه بين من دولة ١٥ ٔ

  .بالديون المثقلةو فقرا ٔالاكثر الدول بين من
  
 خلال يذكر تغير دون تقريبا ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول وصادرات ٕانتاج هيكلة ظلت فقد ٓالاخر، الجانب من

ّان حيث المراجعة، قيد الفترة  والمنتجات النفط( ٔالاولية اتللمنتج رِّكمصد َبقي المنظمة ٔاعضاء نصف من ٔاكثر ٔ

 خطر من تزيد بدورها، الدول، هذه وصادرات ٕانتاج في المنتجات هذه لمثل الكبيرة الحصص ٕاستمرارية ).الزراعية

 على ٕالاقتصادي النمو ٕاستدامة على سلبا يؤثر الذي الشيء للسلع العالمية ٔالاسواق في ٔالاسعار لتذبذب التعرض

  .الطويل المدى
  
 ٕالاقتصاد في والتحرر للعولمة السريعة طىُالخ وبملاحظة الحالة، بهذه سلامي،ٕلاا المؤتمر ظمةمن دول تبدو

 السلع ٔاسعار وتذبذب العالمية، ٔالاسواق في الحادة المنافسة عن الناجمة السلبية ٓللاثار عرضة ٔاكثر ٔانها العالمي،

 السياق، هذا في فلازالت، .السريع نولوجيالتك والتغير العالمي التمويل ٕانسياب في ٕالاستقرار وعدم العالمية،

 ٕالاقتصادي تقدمها لتحسين ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول جهود ٔامام تقف التي الكبرى التحديات من العديد

 .العالمي ٕالاقتصاد في حصصها وزيادة
  

 دعم في توالحكوما ٔالاعضاء الدول جانب من للتقييم الواسعة السياسية التحركات تعين قد التي التحديات

 :يلي كما سردها يمكن ٕالاقتصادي والتكامل التقدم من مستويات ٔلاعلى الوصول ٕالى الرامية جهودها
 

 تنموية ٕاستراتيجيات ٔاخرى، ٔاشياء بين من ِّبتبني، مستدامة ٕاقتصادية-ٕاجتماعية لتنمية داعمة بيئة تهيئة 

 للقطر المحددة ٕالاقتصادية-ٕالاجتماعية ظروفال حسبانها في تضع عام ٕاقتصاد وسياسات ومؤثرة عملية ٔاكثر قومية

  .ٕوامكانياته مقدراته كذلك وتضع
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 في خاصة فعال، قانوني ٕواطار ٍنسق ٔاخرى، ٔاشياء بين من ِّبتبني، وفعاليتها َّالمؤسسية الكفاءة بناء تطوير 
 منتظمة ريقةبط التجارية والمشاكل المالية ٕالازمات وحل ٕوادارة حماية ٕاعتبار مع والمال التجارة مجالي
 .ٕوالاقليمي القومي المستويين من كل على وفعالة

  
 فيما ٕالاقتصادية للعلاقات دفعة ٕاعطاء خلال من ٕالاقتصادية التنمية في الخاص للقطاع البارز الدور تحسين 

 في الفاعلة للمشاركة الخاص القطاع وممثلي ٔالاعمال رجال وتشجيع ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول بين
 .القطاعية ٕالاسلامي المؤتمر منظمة ٕاجتماعات

  
 ٔاخرى، ٔاشياء بين من ِّبتبني، )الدخل( العالمي ٕالانتاج في ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول حصة زيادة 

 وتنويع منتجاتها، وجودة المضافة القيمة وزيادة العالمية، التنافسية وقوتها ٕالاقتصادية التحتية بنياتها تطوير
 .ٕالاجنبي ٕالاستثمار لجذب المنشودة الظروف ٔوتامين ٕالانتاجية قاعدتها

  
 الفائدة على الحصول ٔاجل من الصلة ذات الدولية والمنظمات ٔالاطراف مع الضرورية ٕالاتصالات تكثيف 

 .ٕالاسلامي المؤتمر منظمة لدول ٕالاقتصادية المصالح وتحسين ٔلتامين الفرص من القصوى
  

 ٔتامين ٔاجل من ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول بين اديةٕالاقتص السياسات وتنسيق ٕالاقتصادي التعاون تقوية 
 ٔاعلى ٕالى بينها فيما ٕالاقتصادي التكامل ورفع ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول بين فيما التجارة توسعة
 .مستوى

  
 ٕالاسلامي المؤتمر منظمة دول بين ٕالاقتصادي التكامل ٔوتامين لتحقيق العملية الخطوات وتشجيع ترقية 

ِّاي ٔاو مشتركة ٕاسلامية سوق تشكيل في مثلتت قصوى ٔباهداف  ٕالاقتصادي التكامل ٔاشكال من ٓاخر شكل ٔ
َّفان السياق، هذا ففي .تدريحية ٔاسس على  ملموسة بدرجة سيساهم بينها فيما حرة تجارية مناطق ٕانشاء ٕ
 .الهدف هذا مثل ٕانجاز في

  
 الفرعية ٕالاقليمية اميٕالاسل المؤتمر منظمة مجموعات ودعم مشتركة، ٕاستثمارية مشاريع ٕانشاء 

 ٕوالاستثمار التجارة مجالات في مؤسسي تعاون تحقيق بهدف منها القائمة وتنشيط ٕالاقتصادية والتجمعات
 .والتكنولوجيا والتمويل والمال

  
 ٕالاجتماعية بالتنمية التعهدات بتطبيق ٕالايفاء في التقدم لتعجيل جديدة وتدابير ٔالامام ٕالى خطوات ٔاخذ 

ِقطعت التي  ٔالالفية هداف تحقيق ٔاجل ومن م،١٩٩٥ في كوبنهاجين في انعقدت التي العالمية القمة في ُ
 .التنموية

  
 في والفقراء والمتوسطين الصغار للمزارعين والمعرفة المستدامة الزراعية التقنيات لنقل الجهود مضاعفة 

 .الغذائي ٔالامن وتحسين الزراعي ٕالانتاج زيادة بهدفً نموا ٔالاقل الدول في وخاصة الريفية، المناطق
  

 في المستضعفة والمجموعات الفقراء عن ومنتظمة كاملة ومعلومات بيانات تطوير خلال من الفقر مراقبة 
 مراحل من مرحلة كل في الحكومة لتدخل تحتاج التي المناطق لتحديد ٕاطار بناء لتسهيل ٔالاعضاء الدول
 .التنمية

  
 ٔتامين على علاوة هذه، وتنادي .العمل ٔاي الفقراء، عند رةمتوف كفاءة ٔلاكثر المنتج ٕالاستخدام ترقية 

ِتخضع سياسات ٕالى الصحية، والرعاية ٔالاولي التعليم مثل للفقراء ٔالاساسية ٕالاجتماعية الخدمات ْ ُ 
 المتعلقة تلك مثل الغاية، لهذه والتكنولوجيا التحتية والبنية ٕالاجتماعية، والمؤسسات السوقية، ِّالمحفزات
 .للفقراء الصغر متناهية القروض ريعمشا بتطوير

  
ْان يجب   في .والفقراء القرض سياسات بين الربط بموضوع تتعلق محددة لخطة ٔاكثر ٕاهتمام هناك يكون ٔ

َّان من نابع منتشر خوف هنالك المضمون هذا  لها يكون قد ٕالاقتصادي ٕالاصلاح وبرامج البنيوي الترتيب ٔ
 ٕانشاء مثل ٕاضافية، تصحيحية تدابير ٕاتخاذ يجب السبب، لهذا .خاصة الفقراء على حادة ٕاجتماعية ٓاثار

 والمجموعات الفقراء من فقرا ٔالاكثر على العكسية ٓالاثار تلك ٕلازالة فعالة، ٕاجتماعية سلامة شبكات
 .بالمجتمع ضعفا ٔالاكثر
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َّان على ٔالتاكيد   بالقيام، المحلية درالمصا تحرك مما ٔباكثر تدعم الديون من التحرير وتدابير ٕالاغاثية التدابير ٔ
ٕالانعكاسات و والفعالية ٕالاستخدام بمراقبة ٔاخرى، ٔاشياء بين من  ٕوايلاء الخارجية التمويلية للمصادر المالية ٔ

 .المصادر تلك بواسطة َّالممول ٕالاستثمار ٕواستدامة ٕلانتاجية خاص ٕاهتمام
  

 ٕباستشارة ٔاخرى، ٔاشياء بين من م،بالقيا الخارجية الديون ٕادارة مقدرة لتحسين الجهود وتكثيف ٕاستمرارية 
 مثل الديون بتخفيف المحررة الموارد ٕواستخدام الديون مشكلة حول ٕبانتظام التنمويين والشركاء الممولين
 .تام بشكل الفقراء مصالح تراعي بطريقة التمويل تنمية مصادر من مصادر

  
 ُٔاخر، ٔاشياء بين من ِّبتبني، لالخ من المباشر ٔالاجنبي ٕالاستثمار ٕانسياب لجذب المساعدة البيئة دعم 

 والكفاءة التحرك في المؤسسية بناء جانب ٕالى المباشر ٔالاجنبي ٕللاستثمار وتنظيمي قانوني ٕاطار تنمية
  .الضروريتين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  ٣٣

 عــالمراج 
 
 
IMF (2006), Direction of Trade Statistics Yearbook 2006, IMF, Washington, DC, 2005. 
 
IMF (2007), Country Report No. 07/301 
 
IMF (2007), World Economic Outlook, April 2007, IMF, Washington, DC, 2006. 
 
IMF (2007), World Economic Outlook (WEO) Database, April 2007  
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2006/01/data/index.htm). 
 
IMF (2007), International Financial Statistics, April 2007, IMF, Washington, DC, 2006. 
 
SESRTCIC (2007), BASEIND Database, April 2007, http://sesrtcic.org. 
 
SESRTCIC (various years), Annual Economic Report on the OIC Countries. 
 
UNCTAD, Issues in brief, Nos 3 and 9.  
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2873&lang=1 
 
UNCTAD, Trade and Development Report, 2006 and 2007. 
 
UNDP, Annual Report 2007. 
 
UNESCO Institute for Statistics, Data Centre, http://stats.uis.unesco.org/ 
 
United Nations Statistics Division, National Accounts Database, http://unstats.un.org 
 
U.S. Census Bureau, International Database, http://www.census.gov/ipc/www/idb/tables.html  
  
World Bank (2007), World Development Indicators 2007, The World Bank, Washington, DC, 2007 and other 
previous issues. 
 
World Bank (2007), World Economic Prospects 2007, The World Bank, Washington, DC, 2007 and other 
previous issues. 
 
World Bank (2007), World Joint External Debt Hub (JEDH),  
http://devdata.worldbank.org/sdmx/jedh/jedh_home.html 
 
World Bank (2005), Global Development Finance 2005, The World Bank, Washington, DC, 2005. 
 
World Bank (2007), Global Development Finance, Online Database, http://www.worldbank.org 
 
World Bank (2007), Global Development Finance 2007, The World Bank, Washington, DC, 2007. 

 
 
 
 
  
  
 
  



 

  ٣٤

  
 ٔالتطورات الرئيسية الاخيرة في الاقتصاد العالمي: ١ٔ- االملحق الجدول

  )٪متوسط نسبة التغيرات السنوية، (
  ٢٠٠٨  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢*  

                ٕ الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي-ٕالانتاج
  ٤.٩  ٤.٩  ٥.٤  ٤.٩  ٥.٣  ٤.٠  ٣.١  العالم

  ٢.٧  ٢.٥  ٣.١  ٢.٥  ٣.٣  ١.٩  ١.٦  البلدان المتقدمة
  ٢.٨  ٢.٢  ٣ز٣  ٣.٢  ٣.٩  ٢.٥  ١.٦  الولايات المتحدة
  ٢.٧  ٢.٨  ٣.٢  ١.٩  ٢.٦  ١.٥  ١.٤  ٔالاتحاد الاوروبي

  ١.٩  ٢.٣  ٢.٢  ١.٩  ٢.٧  ١.٤  ٠.٣  اليابان
  ٤.٦  ٤.٦  ٥.٣  ٤.٧  ٥.٨  ٣.٢  ٥.٤  ٓالاسيوية حديثة التصنيعالدول 

  ٧.١  ٧.٥  ٧.٩  ٧.٥  ٧.٧  ٦.٧  ٥  البلدان النامية
  ٥.٨  ٦.٢  ٥.٥  ٥.٦  ٥.٨  ٤.٧  ٣.٧  ٕافريقيا

  ٦.١  ٦.٨  ٥.٧  ٦  ٦  ٤.٢  ٣.٧  ٕافريقيا جنوب الصحراء
  ٨.٤  ٨.٨  ٩.٤  ٩.٢  ٨.٧  ٨.٤  ٧  ٓاسيا النامية
  ٩.٥  ١٠  ١٠.٧  ١٠.٤  ١٠.١  ١٠  ٩.١  الصين

  ٤.٢  ٤.٩  ٥.٥  ٤.٦  ٦  ٢.٤  ٠.٣  ٔامريكا اللاتينية
                الطلب المحلي الحقيقي

  ٢.٦  ٢.٣  ٢.٨  ٢.٦  ٣.٣  ٢.١  ١.٧  البلدان المتقدمة
  ٢.٧  ١.٧  ٣.١  ٣.٣  ٤.٤  ٢.٨  ٢.٢  الولايات المتحدة
  ٢.٣  ٢.٢  ٢.٣  ١.٦  ١.٩  ١.٥  ٠.٤  ٔالاتحاد الاوروبي

  ١.٩  ٢.١  ١.٤  ١.٧  ١.٩  ٠.٨  ٠.٤-  اليابان
  ٤.٤  ٣.٧  ٣.٥  ٢.٧  ٤.٤  -  ٤.٢  ٓالدول الاسيوية حديثة التصنيع

                )١(التضخم 
  ٣.٥  ٣.٥  ٣.٨  ٣.٧  ٣.٦  ٣.٦  ٣.٤  العالم

  ٢.١  ١.٨  ٢.٣  ٢.٣  ٢.٠  ١.٨  ١.٥  الدول المتقدمة
  ٢.٥  ١.٩  ٣.٢  ٣.٤  ٢.٧  ٢.٣  ١.٦  الولايات المتحدة
  ٢.٢  ٢.٢  ٢.٣  ٢.٣  ٢.٣  ٢.٢  ٢.٥  ٔالاتحاد الاوروبي

  ٠.٨  ٠.٣  ٠.٢  ٠.٦-  ٠.٠  ٠.٢-  ٠.٩-  اليابان
  ٤.٩  ٥.٤  ٥.٣  ٥.٤  ٥.٦  ٥.٨  ٥.٨  الدول النامية

                )٢(حجم التجارة الدولية 
  ٧.٤  ٧.٠  ٩.٢  ٧.٤  ١٠.٦  ٥.٤  ٣.٤  السلع والخدمات

  ٧.٧  ٧.٢  ٩.٥  ٧.٤  ١١.٠  ٦.٣  ٣.٧  السلع
                )٣(قيمة الصادرات العالمية 
  ٨.٢  ٩.٧  ١٥.١  ١٣.٣  ٢١.٣  ١٦.٤  ٥.٠  السلع والخدمات

  ٨.٣  ٩.٥  ١٦.٠  ١٤.٠  ٢١.٦  ١٦.٨  ٤.٦  السلع
                $ٔاسعار التجارة العالمية بـ 

  ٦.٦  ٥.٥-  ٢٠.٥  ٤١.٣  ٣٠.٧  ١٥.٨  ٢.٥  النفط
  ٨.٨-  ٤.٢  ٢٨.٤  ١٠.٣  ١٨.٥  ٦.٩  ١.٧  ٔالسلع غير النفطية الاولية

  ١.١  ٤.٤  ٤.٤  ٣.٤  ٩.٣  ١٤.١  ٢.٣  التصنيع
                )٤($ معدلات سعر صرف 

  -  ٠.٧٦٩  ٠.٧٩٦  ٠.٨٠٣  ٠.٨٠٥  ٠.٨٨٤  ١.٠٥٩  اليرو
  -  ٠.٥١١  ٠.٥٤٣  ٠.٥٤٩  ٠.٥٤٦  ٠.٦١٢  ٠.٦٦٦  ٕالجنيه الاسترليني
  -  ١٢٠.٤  ١١٦.٣  ١١٠.٠  ١٠٨.١  ١١٥.٨  ١٢٥.٢  الين الياباني

                )ٕ٪ من الناتج الاجمالي المحلي(ميزان الحساب الجاري 
  ١.٦-  ١.٦-  ١.٦-  ١.٤-  ٠.٨-  ٠.٨-  ٠.٩-  الدول المتقدمة
  ٦.٠-  ٦.١-  ٦.٥-  ٦.٤-  ٥.٧-  ٤.٨-  ٤.٥-  الولايات المتحدة
ٔالاتحاد الاوربي ٕ  ١.٠-  ٠.٩-  ٠.٨-  ٠.٤-  ٠.٤  ٠.١  ٠.١  

  ٣.٦  ٣.٩  ٣.٩  ٣.٦  ٣.٧  ٣.٢  ٢.٩  اليابان
  ٥.١  ٥.٣  ٥.٦  ٥.٦  ٦.٦  ٦.٩  ٥.١  ٓالدول الاسيوية حديثة التصنيع

  ٣.١  ٣.٣  ٤.٤  ٤.١  ٢.٤  ٢.٠  ١.٢  الدول النامية
  ١٠.٥  ١٠.٠  ٩.١  ٧.٢  ٣.٦  ٢.٨  ٢.٤  الصين

                )٥(ٔمعدل الفائدة طويلة الاجل 
  -  ٢.٤  ٤.١  ٣.٥  ٣.٧  ٣.٦  ٤.٢  الدول المتقدمة
  -  ٤.٧  ٤.٨  ٤.٣  ٤.٣  ٤.٠  ٤.٦  الولايات المتحدة
ٔالاتحاد الاوربي ٕ  ٤.١  ٤.٠  ٣.٣  ٣.٨  ٣.٩  ٤.٩  -  

  -  ١.٦  ١.٧  ١.٤  ١.٥  ١.٠  ١.٣  اليابان
  -  ٤.٩  ٤.١  ٣.٨  ٣.٧  ٣.٩  ٥.٠   حديثة التصنيعٓ الاسيويةالدول

                )٦(معدل البطالة 
  ٥.٥  ٥.٤  ٥.٥  ٦.٠  ٦.٣  ٦.٥  ٦.٣  الدول المتقدمة
  ٥.٠  ٤.٨  ٤.٦  ٥.١  ٥.٥  ٦.٠  ٥.٨  الولايات المتحدة
ٔالاتحاد الاوربي ٕ  ٧.١  ٧.٣  ٧.٧  ٨.٦  ٨.٨  ٨.٧  ٨.٢  

  ٤.٠  ٤.٠  ٤.١  ٤.٤  ٤.٧  ٥.٣  ٥.٤  اليابان
  ٣.٣  ٣.٥  ٣.٧  ٤.٠  ٤.٢  ٤.٤  ٤.٢  يثة التصنيعٓالدول الاسيوية حد

  .م٢٠٠١ٔ، اكتوبر  الاقتصاد العالميٓافاقصندوق النقد الدولي، : المصدر
متوسط تغير النسبة المئوية ) ٢. (ٔتغير النسبة المئوية السنوي في اسعار المستهلك) ١ (. خبراء صندوق النقد الدوليتصورات: (*) ملاحظة

معدل سعر ) ٤. (متوسط تغير النسبة المئوية السنوي للصادرات العالمية ببليونات الدولارات) ٣. (دات العالميةالسنوي في الصادرات والوار
  .النسبة المئوية للقوى العاملة) ٦. (متوسط الفترة) ٥). (وحدات العملة الوطنية مقابل الدولار(ٕالصرف الاسمي 



 

  ٣٥

  )المليونب( المنظمة دولٕاجمالي السكان في : ٢ٔ-االملحق الجدول 
 

  ٢٠٠٨  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢*  
  ٢٦.٦  ٢٥.٨  ٢٥.١  ٢٤.٣  ٢٣.٦  ٢٣.٠  ٢٢.٤  ٔافغانستان
  ١٤٩.٨  ١٤٧.١  ١٤٤.٤  ١٤١.٨  ١٣٩.٢  ١٣٦.٦  ١٣٤.٠  بنغلاديش
  ٨.١  ٧.٩  ٧.٦  ٧.٤  ٧.٢  ٧.٠  ٦.٨  بنين

  ١٤.٠  ١٣.٧  ١٣.٤  ١٣.١  ١٢.٨  ١٢.٤  ١٢.٠  بوركينا فاسو
  ٩.٧  ٩.٥  ٩.٣  ٩.٠  ٨.٨  ٨.٦  ٧.٩  تشاد

  ٠.٧  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٦  جزر القمر
  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  جيبوتي
  ١.٦  ١.٦  ١.٦  ١.٥  ١.٥  ١.٤  ١.٤  غامبيا
  ١٠.١  ٩.٨  ٩.٦  ٩.٣  ٩.٠  ٨.٨  ٨.٥  غينيا

  ١.٧  ١.٧  ١.٦  ١.٦  ١.٥  ١.٥  ١.٤  غينيا بيساو
  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  المالديف
  ١٣.٤  ١٣.١  ١٢.٨  ١٢.٥  ١٢.٢  ١١.٩  ١١.٧  مالي

  ٣.٠  ٣.٠  ٢.٩  ٢.٨  ٢.٨  ٢.٧  ٢.٦  موريتانيا
  ٢١.٠  ٢٠.٥  ٢٠.٠  ١٩.٦  ١٩.١  ١٨.٨  ١٨.٤  موزمبيق
  ١٣.٨  ١٣.٤  ١٢.٩  ١٢.٦  ١٢.٢  ١١.٨  ١١.٥  النيجر
  ١٢.٥  ١٢.٢  ١١.٩  ١١.٧  ١١.٤  ١١.١  ١٠.٩  السنغال
  ٥.٩  ٥.٧  ٥.٦  ٥.٥  ٥.٣  ٥.٢  ٥.٠  سيراليون
                الصومال
  ٣٨.١  ٣٧.٢  ٣٦.٢  ٣٥.٣  ٣٤.٥  ٣٣.٦  ٣٢.٧  السودان
  ٦.٦  ٦.٥  ٦.٣  ٦.١  ٦.٠  ٥.٨  ٥.٧  توغو
  ٣٢.٠  ٣٠.٩  ٢٩.٩  ٢٨.٨  ٢٧.٨  ٢٦.٩  ٢٦.٠  ٔاوغندا
  ٢٩.٢  ٢٨.١  ٢٧.٠  ٢٥.٩  ٢٤.٩  ٢٣.٩  ٢٣.٠  اليمن

ٔاجمالي البلدان الاقل  ٕ
  ٣٩٩.١  ٣٨٩.٣  ٣٧٩.٨  ٣٧٠.٥  ٣٦١.٤  ٣٥٢.٧  ٣٤٣.٤  نموا

  ٣٤.٥  ٣٤.٠  ٣٣.٥  ٣٢.٩  ٣٢.٤  ٣١.٨  ٣١.٤  الجزائر
  ٨.٦  ٨.٦  ٨.٥  ٨.٤  ٨.٣  ٨.٣  ٨.٢  ازربيجان
  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  البحرين
  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٣  بروناي
  ١.٥  ١.٤  ١.٤  ١.٤  ١.٣  ١.٣  ١.٣  الغابون
  ٧٢.٢  ٧١.٠  ٦٩.٨  ٦٨.٦  ٦٨.٤  ٦٧.٢  ٦٦.١  ٕايران
                العراق
  ٣.٣  ٣.٢  ٣.١  ٣.٠  ٢.٨  ٢.٥  ٢.٤  الكويت
  ٦.٢  ٦.١  ٦.٠  ٥.٩  ٥.٧  ٥.٦  ٥.٥  ليبيا

  ١٥٧.٥  ١٥٣.٦  ١٤٩.٩  ١٤٦.٢  ١٤٢.٧  ١٣٨.٩  ١٣٥.٢  نيجيريا
  ٢.٧  ٢.٦  ٢.٦  ٢.٦  ٢.٥  ٢.٥  ٢.٥  عمان
  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٧  قطر

  ٢٤.٩  ٢٤.٣  ٢٣.٧  ٢٣.١  ٢٢.٧  ٢٢.٠  ٢١.٥  السعودية
  ٥.٣  ٥.٢  ٥.١  ٥.٠  ٤.٩  ٤.٩  ٤.٨  تركمنستان

  ٥.٨  ٥.٤  ٥.٠  ٤.٧  ٤.٣  ٤.٠  ٣.٨  ٔالامارات العربية
  ٣٢٤.٥  ٣١٧.٤  ٣١٠.٥  ٣٠٣.٦  ٢٩٧.٩  ٢٩٠.٩  ٢٨٤.٣  ٕاجمالي الدول المصدرة للنفط

  ٣.٢  ٣.٢  ٣.١  ٣.١  ٣.١  ٣.١  ٣.١  البانيا
  ١٨.٩  ١٨.٣  ١٧.٨  ١٧.٤  ١٦.٩  ١٦.٤  ١٥.٨  الكاميرون
  ١٨.٨  ١٨.٥  ١٨.٢  ١٧.٩  ١٧.٦  ١٧.٣  ١٧.١  ساحل العاج

  ٧٣.٦  ٧٢.١  ٧٠.٧  ٦٩.٣  ٦٨.٠  ٦٦.٦  ٦٥.٣  مصر
  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٧  غويانا

  ٢٢٤.٩  ٢٢٢.١  ٢١٩.٢  ٢١٦.٤  ٢١٣.٦  ٢١٠.٧  ٢٠٧.٩  اندونيسيا
  ٥.٨  ٥.٦  ٥.٥  ٥.٤  ٥.٢  ٥.١  ٤.٩  الاردن

  ١٥.١  ١٥.١  ١٥.١  ١٥.١  ١٥.٠  ١٤.٩  ١٤.٩  كزاخستان
  ٥.٣  ٥.٢  ٥.٢  ٥.١  ٥.٠  .٥  ٥.٠  كيرغزستان

  ٣.٨  ٣.٧  ٣.٧  ٣.٦  ٣.٦  ٣.٥  ٣.٥  لبنان
  ٢٦.٨  ٢٦.٤  ٢٦.٠  ٢٥.٥  ٢٥.٠  ٢٤.٥  ٢٤.٠  ماليزيا
  ٣٠.٧  ٣٠.٤  ٣٠.١  ٢٩.٨  ٢٩.٥  ٢٩.٢  ٢٨.٨  المغرب
  ١٥٨.٣  ١٥٥.٤  ١٥٢.٥  ١٤٩.٧  ١٤٦.٨  ١٤٣.٢  ١٤٠.٤  باكستان
                فلسطين
  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  سورينام
  ١٩.٧  ١٩.١  ١٨.٦  ١٨.٢  ١٧.٧  ١٧.٢  ١٦.٨  سوريا

  ٦.٤  ٦.٤  ٦.٣  ٦.٣  ٦.٣  ٦.٢  ٦.٢  طاجكستان
  ١٠.٤  ١٠.٣  ١٠.١  ١٠.٠  ٩.٩  ٩.٨  ٩.٧  تونس
  ٧٣.٥  ٧٢.٦  ٧١.٦  ٧٠.٦  ٦٩.٥  ٦٨.٤  ٦٧.٣  تركيا

  ٢٦.٩  ٢٦.٦  ٢٦.٢  ٢٥.٩  ٢٥.٦  ٢٥.٢  ٢٤.٩  اوزبكستان
  ٧٢٣.٣  ٧١٢.٢  ٧٠١.٣  ٦٩٠.٣  ٦٧٩.٢  ٦٦٧.٦  ٦٥٦.٦  ٕاجمالي الدول متوسطة النمو
  ١٤٥٧.٧  ١٤٣٠.٠  ١٤٠٢.٥  ١٣٧٥.٥  ١٣٤٩.٦  ١٣٢٢.٨  ١٢٩٥.٣  ٕدول منظمة المؤتمر الاسلامي

  ٦٥٩٨.٠  ٦٥١٩.٥  ٦٤٤٠.٩  ٦٣٦٣.٤  ٦٢٨٦.٨  ٦٢٠٩.٧  ٦١٣١.٨  العالم
  ٩٩١.١  ٩٨٥.٣  ٩٧٨.٩  ٩٧٢.٩  ٩٦٦.٥  ٩٦٠.٨  ٩٥٤.٧  الدول المتقدمة
    ٥٦٠٦.٩  ٥٥٣٤.٢  ٥٤٦١.٩  ٥٣٩٠.٥  ٥٣٢٠.٣  ٥٢٤٨.٩  ٥١٧٧.١  الدول النامية
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  ٣٦

ٔالناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية : ٣ٔ- ا الملحقالجدول   ) دولاربليون(ٕ
  

  ٢٠٠٨  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢*  
  ١١.٥  ٩.٩  ٨.٤  ٧.٣  ٦.٠  ٤.٦  ٤.١  )دخل منخفض(ٔافغانستان 
  ٧٧.٩  ٧١.٤  ٦٥.٢  ٦١.٣  ٥٩.١  ٥٤.٥  ٤٩.٦  )دخل منخفض(بنغلاديش 

  ٥.٨  ٥.٤  ٤.٨  ٤.٤  ٤.١  ٣.٦  ٢.٨  )دخل منخفض(بنين 
  ٧.٦  ٦.٩  ٦.١  ٥.٦  ٥.١  ٤.٣  ٣.٣  )دخل منخفض(بوركينا فاسو 

  ٦.٤  ٦.١  ٦.٥  ٥.٩  ٤.٤  ٢.٧  .٢  )دخل منخفض(تشاد 
  ٠.٥  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٣  )دخل منخفض(جزر القمر 
  ٠.٩  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٦  ٠.٦  )متوسط-دخل منخفض( جيبوتي
  ٠.٦  ٠.٦  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  )دخل منخفض(غامبيا 
  ٣.٨  ٣.٦  ٣.٣  ٣.٣  ٤.٠  ٣.٦  ٣.٢  )دخل منخفض(غينيا 

  ٠.٤  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٢  ٠.٢  )دخل منخفض(غينيا بيساو 
  ١.٢  ١.١  ١.٠  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٦  )متوسط-دخل منخفض( المالديف

  ٧.٤  ٦.٨  ٦.٢  ٥.٤  ٤.٩  ٤.٤  ٣.٣  )دخل منخفض(مالي 
  ٢.٩  ٢.٦  ٢.٧  ١.٩  ١.٥  ١.٣  ١.٢  )دخل منخفض(ريتانيا مو

  ٨.٤  ٧.٨  ٧.٣  ٦.٦  ٥.٩  ٤.٨  ٤.١  )دخل منخفض(موزمبيق 
  ٤.٣  ٤.٠  ٣.٦  ٣.٤  ٢.٩  ٢.٧  ٢.٢  )دخل منخفض(النيجر 

  ١١.٢  ١٠.٤  ٩.٢  ٨.٦  ٨.٠  ٦.٨  ٥.٤  )دخل منخفض(السنغال 
  ١.٦  ١.٥  ١.٤  ١.٢  ١.١  ١.٠  ٠.٩  )دخل منخفض(سيراليون 
                )دخل منخفض(الصومال 
  ٥٨.٠  ٤٧.٢  ٣٧.٦  ٢٧.٩  ٢١.٧  ١٧.٨  ١٥.٠  )دخل منخفض(السودان 

  ٢.٦  ٢.٤  ٢.٢  ٢.١  ١.٩  ١.٧  ١.٥  )دخل منخفض(توغو 
  ١١.٣  ١٠.٥  ٩.٤  ٨.٧  ٦.٨  ٦.٢  ٥.٨  )دخل منخفض(ٔاوغندا 
  ٢٤.٥  ٢١.٧  ١٨.٧  ١٥.٢  ١٣.٦  ١١.٩  ١٠.٠  )دخل منخفض(اليمن 

ٔاجمالي البلدان الاقل نموا ٕ  ٢٤٨.٧  ٢٢١.٥  ١٩٥.٥  ١٧١.٦  ١٥٣.٥  ١٣٤.١  ١١٦.٤  
  ١٢٦.٩  ١١٦.٢  ١١٤.٣  ١٠٢.٤  ٨٥.٠  ٦٨.٠  ٥٧.١  )متوسط-دخل منخفض( الجزائر

  ٤٠.٢  ٢٨.٧  ١٩.٨  ١٢.٦  ٨.٧  ٧.٣  ٦.٢  )متوسط- دخل منخفض(ازربيجان 
  ١٩.٧  ١٧.٥  ١٦.١  ١٣.٤  ١١.٢  ٩.٧  ٨.٤  )دخل مرتفع( البحرين
  ١٢.٥  ١٢.٠  ١١.٤  ٩.٥  ٧.٩  ٦.٦  ٥.٨  )دخل مرتفع( بروناي
  ٩.٨  ٩.٣  ٩.١  ٨.٧  ٧.٢  ٦.١  ٥.٠  )دخل متوسط عالي( الغابون
  ٢٤١.٠  ٢٢٥.٩  ٢١٢.٥  ١٨٨.٥  ١٦١.٣  ١٣٤.٠  ١١٦.٤  )متوسط-دخل منخفض( ٕايران
                )متوسط-دخل منخفض( العراق
  ١٠٣.٧  ٩٥.٤  ٩٦.١  ٨٠.٨  ٥٩.٣  ٤٧.٨  ٣٨.١  )دخل مرتفع( الكويت
  ٧١.٨  ٦٠.٨  ٥٠.٣  ٤١.٧  ٣٠.٥  ٢٤.٠  ١٩.٨  )دخل متوسط عالي( ليبيا

  ١٤٦.٥  ١٢٧.١  ١١٥.٤  ٩٨.٦  ٧١.٥  ٥٧.٦  ٤٦.١  )دخل متوسط( نيجيريا
  ٤٢.٤  ٣٨.٣  ٣٦.٠  ٣٠.٨  ٢٤.٧  ٢١.٨  ٢٠.٣  )دخل متوسط عالي( عمان
  ٦٩.١  ٥٧.٣  ٥٢.٧  ٤٢.٥  ٣١.٧  ٢٣.٥  ١٩.٤  )دخل مرتفع( قطر

  ٣٧٧.٢  ٣٥٤.٩  ٣٤٨.٦  ٣٠٩.٩  ٢٥٠.٧  ٢١٤.٩  ١٨٨.٨  )دخل مرتفع( السعودية
  ٣١.٧  ٢٦.٢  ٢١.٨  ١٧.٢  ١٤.٢  ١١.٤  ٨.٧  )متوسط-دخل منخفض(تركمنستان 
  ٢٠٧.٩  ١٨٥.٩  ١٦٨.٣  ١٣٠.٣  ١٠٣.٨  ٨٨.٦  ٧٥.٣  )دخل مرتفع(  العربيةٕالامارات

  ١٥٠٠.٤  ١٣٥٥.٦  ١٢٧٢.٥  ١٠٨٦.٧  ٨٦٧.٦  ٧٢١.٢  ٦١٥.٥  ٕاجمالي البلدان المصدرة للنفط
  ١١.١  ١٠.٢  ٩.١  ٨.٤  ٧.٥  ٥.٦  ٤.٥  )متوسط-دخل منخفض(البانيا 

  ٢١.٤  ٢٠.٠  ١٨.٤  ١٦.٩  ١٥.٨  ١٣.٦  ١٠.٩  )متوسط-دخل منخفض( الكاميرون
  ٢٠.٢  ١٨.٧  ١٧.٣  ١٦.٤  ١٥.٥  ١٣.٨  ١١.٥  )دخل منخفض(ساحل العاج 

  ١٤٠.٢  ١٢٩.١  ١٠٧.٤  ٨٩.٨  ٧٨.٨  ٨١.٤  ٨٧.٥  )متوسط-دخل منخفض( مصر
  ١.٠  ٠.٩  ٠.٩  ٠.٨  ٠.٨  ٠.٧  ٠.٧  )متوسط- دخل منخفض( غويانا
  ٤٤٤.٣  ٤٠٧.٥  ٣٦٤.٢  ٢٨٧.٠  ٢٥٧.٠  ٢٣٤.٨  ١٩٥.٦  )متوسط-دخل منخفض( يسيإاندون
  ١٧.٦  ١٦.٠  ١٤.٣  ١٢.٧  ١١.٤  ١٠.٢  ٩.٦  )متوسط-دخل منخفض( ٔالاردن

  ١٠٨.٢  ٩١.٦  ٧٧.٢  ٥٧.١  ٤٣.٢  ٣٠.٩  ٢٤.٦  )متوسط-دخل منخفض( كزاخستان
  ٣.٦  ٣.٣  ٢.٨  ٢.٥  ٢.٢  ١.٩  ١.٦  )دخل منخفض(كيرغزستان 

  ٢٥.٠  ٢٣.٦  ٢٢.٦  ٢١.٤  ٢١.٤  ١٩.٨  ١٨.٧  )ط عاليدخل متوس( لبنان
  ١٧١.٨  ١٦٠.٦  ١٥٠.٩  ١٣٠.٨  ١١٨.٥  ١٠٤.٠  ٩٥.٣  )دخل متوسط عالي( ماليزيا
  ٦٧.٥  ٦٢.٣  ٥٧.٤  ٥١.٦  ٥٠.٠  ٤٣.٨  ٣٦.١  )متوسط-دخل منخفض( المغرب
  ١٥٤.٧  ١٤١.٤  ١٢٩.٠  ١١١.٠  ٩٨.١  ٨٢.٦  ٧١.٩  )دخل منخفض( باكستان
                )متوسط-دخل منخفض(فلسطين 
  ٢.٣  ٢.٢  ٢.١  ١.٨  ١.٥  ١.٣  ١.١  )متوسط- دخل منخفض( سورينام
  ٣٦.٨  ٣٥.٠  ٣١.٥  ٢٧.٤  ٢٤.٧  ٢٢.٧  ٢٢.٨  )متوسط- دخل منخفض( سوريا

  ٣.٥  ٣.١  ٢.٨  ٢.٣  ٢.١  ١.٦  ١.٢  )دخل منخفض(طاجكستان 
  ٣٦.٨  ٣٣.٧  ٣٠.٦  ٢٩.٠  ٢٨.١  ٢٥.٠  ٢١.١  )متوسط- دخل منخفض( تونس
  ٤٥٥.٥  ٤٣٢.٥  ٣٩٢.٤  ٣٦٢.٥  ٣٠٢.٦  ٢٤٠.٦  ١٨٣.٠  )دخل متوسط عالي( تركيا

  ٢١.٧  ١٨.٨  ١٦.١  ١٣.٧  ١٢.٠  ١٠.١  ٩.٧  )دخل منخفض(اوزبكستان 
  ١٧٤٣.٣  ١٦١٠.٦  ١٤٤٧.٢  ١٢٤٢.٩  ١٠٩١.٠  ٩٤٤.٤  ٨٠٧.٢  ٕاجمالي البلدان متوسطة الدخل
  ٣٤٩٢.٣  ٣١٨٧.٨  ٢٩١٥.٣  ٢٥٠١.٢  ٢١١٢.١  ١٧٩٩.٧  ١٥٣٩.٠  ٕاجمالي بلدان المنظمة

  ٥٤٦٧٨  ٥١٥١١  ٤٨١٤٤  ٤٤٦٨٨  ٤١٤٣٢  ٣٦٨٥٣  ٣٢٨١٣  العالم
  ٣٩٤٦٠  ٣٧٦٨٨  ٣٥٨٢٧  ٣٤١٤٣  ٣٢٥٦٩  ٢٩٣٥٩  ٢٦١٩٣  الدول المتقدمة
  ١٣٨٢٤  ١٢٣١٧  ١٠٥٤٥  ٨٨٦٣  ٧٤٩٤  ٦٦١٩  ٦٤٥٣  الدول النامية

ٕصندوق النقد الدولي، بيانات افاق الاقتصاد العالمي، ابريل : المصدر ٕ   .م٢٠٠٧ٓ



 

  ٣٧

  )بالسعر الجاري للدولار(ٕ الاجمالي للفرد الناتج المحلي: ٤ٔ- ا الملحقالجدول
  

  ٢٠٠٨  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢*  
  ٤٣٣  ٣٨٣  ٣٣٥  ٣٠٠  ٢٥٣  ١٩٩  ١٨٢  ٔافغانستان
  ٥٢٠  ٤٨٦  ٤٥١  ٤٣٢  ٤٢٥  ٣٩٩  ٣٧٠  بنغلاديش
  ٧٢٠  ٦٨٤  ٦٢٥  ٥٩٦  ٥٦٤  ٥١١  ٤١١  بنين

  ٥٣٩  ٥٠٤  ٤٥١  ٤٢٩  ٣٩٩  ٣٤٥  ٢٧٥  بوركينا فاسو
  ٦٥٧  ٦٤٧  ٧٠٧  ٦٥٣  ٥٠٢  ٣١٧  ٢٥٤  تشاد

  ٧٢٣  ٦٨٢  ٦٤٢  ٦٣٣  ٦٠٥  ٥٥٣  ٤٣٨  جزر القمر
  ١١٦٥  ١٠٩١  ١٠٢٨  ٩٧٣  ٩٣١  ٨٩٠  ٨٦٠  جيبوتي
  ٣٦٩  ٣٤٨  ٣٢٥  ٣٠٤  ٢٧١  ٢٤٦  ٢٦٥  غامبيا
  ٣٧١  ٣٦٦  ٣٤٧  ٣٥٩  ٤٤١  ٤١٣  ٣٧٩  غينيا

  ٢٠٩  ٢٠٣  ١٨٧  ١٩٠  ١٧٦  ١٥٨  ١٤١  غينيا بيساو
  ٣٤٤٨  ٣١٥٧  ٢٨٦٤  ٢٣٧٦  ٢٤٨٢  ٢١٩٧  ٢٠٩٥  المالديف
  ٥٥١  ٥٢٣  ٤٨٥  ٤٣٤  ٤٠٥  ٣٧١  ٢٨٧  مالي

  ٩٤٣  ٨٩٣  ٩٢١  ٦٥٨  ٥٤٢  ٤٧٧  ٤٣٧  موريتانيا
  ٣٩٩  ٣٨٢  ٣٦٤  ٣٣٩  ٣٠٩  ٢٥٥  ٢٢٢  موزمبيق
  ٣١١  ٢٩٨  ٢٧٤  ٢٧١  ٢٤٢  ٢٣٢  ١٩٠  النيجر
  ٨٩٨  ٨٤٧  ٧٧٤  ٧٣٩  ٦٩٩  ٦١٤  ٤٩٣  السنغال
  ٢٧٩  ٢٦٤  ٢٥٤  ٢٢٣  ٢٠٢  ١٩١  ١٨٥  سيراليون
                الصومال
  ١٥٢١  ١٢٦٩  ١٠٣٧  ٧٩٠  ٦٢٩  ٥٢٩  ٤٥٨  السودان
  ٣٨٩  ٣٦٩  ٣٥٠  ٣٤٣  ٣٢٤  ٢٨٧  ٢٦٠  توغو
  ٣٥٢  ٣٣٩  ٣١٦  ٣٠٣  ٢٤٥  ٢٣٢  ٢٢٥  ٔاوغندا
  ٨٤٠  ٧٧٢  ٦٩٣  ٥٨٦  ٥٤٤  ٤٩٦  ٤٣٥  اليمن

  ٦٢٣  ٥٦٩  ٥١٥  ٤٦٣  ٤٢٥  ٣٨٠  ٣٣٩  ٔمتوسط البلدان الاقل نموا
  ٣٦٧٧  ٣٤١٧  ٣٤١٣  ٣١١١  ٢٦٢٧  ٢١٣٦  ١٨١٩  الجزائر
  ٤٦٦٧  ٣٣٥٦  ٢٣٣٦  ١٤٩٣  ١٠٤٠  ٨٨٠  ٧٦٠  ازربيجان
  ٢٥٢٤٣  ٢٢٩١٠  ٢١٤٤٧  ١٨٢١٦  ١٥٥٢٨  ١٣٧١١  ١٢٠٦٦  البحرين
  ٣١٨٢٤  ٣١٢٤٨  ٣٠٢٩٨  ٢٥٧٥٤  ٢٢٠٠٢  ١٨٨٠٠  ١٧١٤٦  بروناي
  ٦٦٥٧  ٦٥١٧  ٦٥٢٧  ٦٣٦٦  ٥٤٠٢  ٤٦٨٤  ٣٩٢٥  الغابون
  ٣٣٤٠  ٣١٨٤  ٣٠٤٦  ٢٧٤٨  ٢٣٥٩  ١٩٩٣  ١٧٦٢  ٕايران
                العراق
  ٣١٢٦٢  ٢٩٧٧٥  ٣١٠٥١  ٢٧٠٠٦  ٢١٥٢٣  ١٨٧٨٣  ١٥٧٦١  الكويت
  ١١٥٦٠  ٩٩٧٧  ٨٤٣٠  ٧١٢١  ٥٣٠٩  ٤٢٦٧  ٣٥٩٣  ياليب

  ٩٣٠  ٨٢٧  ٧٧٠  ٦٧٤  ٥٠١  ٤١٥  ٣٤١  نيجيريا
  ١٥٩٥٦  ١٤٥٨٣  ١٣٨٤٦  ١١٩٩٨  ٩٧٨٢  ٨٦٧٩  ٨١٦٣  عمان
  ٧٤٧٣٩  ٦٥١١٤  ٦٢٩١٤  ٥٣٣٣٣  ٤١٩٤٩  ٣٢٧٨٨  ٢٨٣٥٥  قطر

  ١٥١٥٤  ١٤٦١٦  ١٤٧١٥  ١٣٤١٠  ١١٠٥٦  ٩٧٥٨  ٨٧٨٥  السعودية
  ٦٠٢٢  ٥٠٥٥  ٤٢٨٠  ٣٤١٨  ٢٨٧١  ٢٣٤٧  ١٨١٥  تركمنستان

  ٣٥٦٠٤  ٣٤٢٨٣  ٣٣٣٩٧  ٢٧٨٣١  ٢٣٨٧١  ٢١٩٢٠  ٢٠٠٥٥  الامارات العربية المتحدة
  ٤٦٢٤  ٤٢٧١  ٤٠٩٨  ٣٥٧٩  ٢٩١٣  ٢٤٧٩  ٢١٦٥  متوسط البلدان المصدرة للنفط

  ٣٤٩٨  ٣٢١٠  ٢٨٩٩  ٢٦٧٢  ٢٣٨٩  ١٨٠٥  ١٤٤٥  البانيا
  ١١٠٣  ١٠٦٢  ١٠٠٢  ٩٤٦  ٩٠٩  ٨٠٧  ٦٦٣  الكاميرون
  ١٠٦٣  ٩٩٥  ٩٣٩  ٩٠٠  ٨٦٧  ٧٨٢  ٦٦٥  ساحل العاج

  ١٨٦٨  ١٧٥٥  ١٤٨٩  ١٢٧٠  ١١٣٧  ١١٩٧  ١٣١٣  مصر
  ١٣٠١  ١٢٢٦  ١١٤٧  ١٠٨١  ١٠٤٣  ٩٩١  ٩٦٥  غويانا

  ١٩٥٠  ١٨١٢  ١٦٤٠  ١٣٠٩  ١١٨٨  ١١٠٠  ٩٢٨  اندونيسيا
  ٢٩٧١  ٢٧٧٨  ٢٥٤٤  ٢٣١٧  ٢١٣١  ١٩٦١  ١٨٩٠  الاردن

  ٧١٤٧  ٦٠٥٩  ٥١١٣  ٣٧٨٦  ٢٨٦٣  ٢٠٦٤  ١٦٥٥  كزاخستان
  ٦٨٦  ٦٢٥  ٥٤٢  ٤٧٧  ٤٣٥  ٣٨١  ٣٢٢  كيرغزستان

  ٦٥٧٠  ٦٣٠٥  ٦١١٠  ٥٨٦٣  ٥٩٢٣  ٥٥٥٩  ٥٣٢٣  لبنان
  ٦٢٩٥  ٥٩٨٢  ٥٧١٨  ٥٠٤٢  ٤٦٥١  ٤١٦١  ٣٨٨٤  ماليزيا
  ٢١٧٥  ٢٠٢٨  ١٨٨٦  ١٧١٣  ١٦٧٧  ١٤٨٤  ١٢٣٧  المغرب
  ٩٦٠  ٨٩٣  ٨٣٠  ٧٢٨  ٦٥٥  ٥٦٣  ٥٠٢  باكستان
                فلسطين
  ٤٤٠٣  ٤٢٥٤  ٤٠٨١  ٣٤٨٥  ٢٩٧١  ٢٦١٤  ٢٢٥٣  سورينام
  ١٨٢٣  ١٧٧٨  ١٦٤٥  ١٤٦٨  ١٣٦١  ١٢٨٥  ١٣٢٣  سوريا

  ٥٣٥  ٤٨٩  ٤٤١  ٣٦٤  ٣٢٩  ٢٤٨  ١٩٥  طاجكستان
  ٣٤٩٥  ٣٢٤٠  ٢٩٨٢  ٢٨٥٧  ٢٨١١  ٢٥٣١  ٢١٥٣  تونس
  ٦١١٣  ٥٨٨٢  ٥٤٠٨  ٥٠٦٢  ٤٢٨٩  ٣٤٦٣  ٢٦٧٥  تركيا

  ٨٠٧  ٧٠٠  ٦٠٥  ٥٢١  ٤٦٣  ٣٩٦  ٣٨٣  اوزبكستان
  ٢٣٧٥  ٢٢٢٧  ٢٠٣٢  ١٧٧٢  ١٥٨٠  ١٣٩٠  ١٢٠٩  متوسط البلدان متوسطة النمو

  ٢٣٩٦  ٢٢٢٩  ٢٠٧٩  ١٨١٨  ١٥٦٥  ١٣٦١  ١١٨٨  ؤتمر الاسلاميدول منظمة الم
  ٨٢٨٧  ٧٩٠١  ٧٤٧٥  ٧٠٢٣  ٦٥٩٠  ٥٩٣٥  ٥٣٥١  العالم

  ٣٩٨١٤  ٣٨٢٥٠  ٣٦٥٩٩  ٣٥٠٩٤  ٣٣٦٩٨  ٣٠٥٥٧  ٢٧٤٣٦  الدول المتقدمة
  ٢٧١٤  ٢٤٩٨  ٢٢٥٥  ١٩٥٦  ١٦٦٦  ١٤٢٨  ١٢٧٩  الدول النامية
ٕصندوق النقد الدولي، افاق الاقتصاد العالمي، ابر:  المصدر ٕ   .تصورات خبرء صندوق النقد الدولي. * ٢٠٠٧يل ٓ
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 ٕهيكــل الانتــاج: ٥ٔ- ا الملحقالجدول
    )٢٠٠٥-٢٠٠٠ٕكنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، متوسط الفترة (

  الخدمات  الصناعات التحويلية  الصناعة  الزراعة  
  ٣٩  ١٥  ٢٥  ٣٦  *افغانستان
  ٥٣  ١٧  ٢٧  ٢٠  بنغلاديش
  ٥٤  ٨  ١٤  ٣٢  بنين

  ٥٠  ١٤  ١٩  ٣١  *اسوبوركينا ف
  ٤٢  ١١  ١٣  ٤٥  *تشاد

          جزر القمر
          جيبوتي
  ٥٤  ٥  ١٣  ٣٣  غامبيا
  ٣٩  ٥  ٣٦  ٢٥  *غينيا

  ٢٨  ٩  ١٢  ٦٠  *غينيا بيساو
          المالديف
  ٣٧  ٣  ٢٥  ٣٨  *مالي

  ٤٧  ٥  ٢٩  ٢٤  *موريتانيا
  ٤٨  ١٤  ٣٠  ٢٢  موزمبيق
  ٤٣  ٧  ١٧  ٤٠  *النيجر
  ٦٣  ١١  ١٩  ١٨  السنغال
  ١٩  ٥  ٣١  ٥٠  *سيراليون
          *الصومال
  ٣٧  ٧  ٢٩  ٣٤  **السودان
  ٣٥  ١٠  ٢٣  ٤٢  *توغو
  ٤٣  ٩  ٢٤  ٣٣  *ٔاوغندا
  ٤٥  ٥  ٤٢  ١٣  **اليمن

  ٤٧  ١٢  ٢٦  ٢٧  ٔمتوسط البلدان الاقل نموا
  ٣٠  ٦  ٦١  ٩  الجزائر
  ٢٨  ٨  ٦٢  ١٠  ازربيجان
          البحرين
          بروناي
  ٣٥  ٥  ٥٧  ٨  الغابون
  ٤٥  ١٢  ٤٥  ١٠  ٕايران
  ٢١  ٢  ٧٠  ٩  العراق
  ٤٩  ٢  ٥٠  ١  الكويت
          ليبيا

  ٢٠  ٤  ٥٧  ٢٣  نيجيريا
  ٤٢  ٨  ٥٦  ٢  عمان
          قطر

  ٣٧  ١٠  ٥٩  ٤  السعودية
  ٣٩  ٢٢  ٤١  ٢٠  تركمنستان
  ٤٢  ١٤  ٥٦  ٢   العربية المتحدةٕالامارات

  ٤١  ٩  ٥٠  ٩  متوسط البلدان المصدرة للنفط
  ٥٦  ١٢  ٢١  ٢٣  البانيا

  ٣٨  ١٠  ١٩  ٤٣  الكاميرون
  ٥١  ١٩  ٢٦  ٢٣  ساحل العاج

  ٤٩  ١٧  ٣٦  ١٥  مصر
          غويانا

  ٤١  ٢٨  ٤٦  ١٣  ٕاندونيسيا
  ٦٨  ١٩  ٢٩  ٣  ٔالاردن

  ٥٤  ١٥  ٣٩  ٧  كزاخستان
  ٣٧  ٩  ٢٥  ٣٨  كيرغزستان

  ٧١  ١٤  ٢٢  ٧  لبنان
  ٤٠  ٣١  ٥١  ٩  ماليزيا
  ٥٦  ١٧  ٣٠  ١٤  المغرب
  ٥٣  ١٨  ٢٥  ٢٢  باكستان
          فلسطين
          سورينام
  ٤١  ٣٠  ٣٦  ٢٣  *سوريا
  ٤٤  ٢٤  ٣٢  ٢٤  *ستانطاجك
  ٦٠  ١٨  ٢٨  ١٢  تونس
  ٦٥  ١٤  ٢٣  ١٢  تركيا

  ٤٣  ١١  ٢٩  ٢٨  *اوزبكستان
  ٥١  ٢٠  ٣٤  ١٥  نمومتوسط البلدان متوسطة ال
  ٤٧  ١٥  ٣٩  ١٤  متوسط بلدان المنظمة

  .٢٠٠٤ٔاونكتاد، تقرير الدول الاقل نموا، ) ٢.(البنك الدولي، مؤشرات التطور العالمي، مواضيع متنوعة) ١(: المصدر
ٔصنفت كدول مصدرة للبترول ايضا. ** ٔالدول المصدرة للمنتجات الاولية الغير نفطية َ ِّ ُ.  
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  )٪(ٕمعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي : ٦ٔ- ا الملحقالجدول
  

  ٢٠٠٨  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢*  
  ١٠.٨  ١٢.٢  ٨  ١٤  ٨  ١٥.٧  ٢٨.٦  ٔافغانستان
  ٦.٥  ٦.٦  ٦.٧  ٦.٣  ٦.١  ٥.٨  ٤.٨  بنغلاديش
  ٥.٢  ٤.٧  ٤.١  ٢.٩  ٣.١  ٣.٩  ٤.٥  بنين

  ٦.٣  ٦.٥  ٦.٤  ٧.١  ٤.٦  ٨  ٤.٧  بوركينا فاسو
  ٧.٤  ١.٢-  ١.٣  ٨.٦  ٣٣.٦  ١٤.٧  ٨.٥  تشاد

  ٤.٥  ٣  ١.٢  ٤.٢  ٠.٢-  ٢.٥  ٤.١  جزر القمر
  ٥.٧  ٥.١  ٤.٥  ٣.٢  ٣  ٣.٢  ٢.٦  جيبوتي
  ٦  ٧  ٦.٥  ٥.١  ٧  ٦.٩  ٣.٢-  غامبيا
  ٥  ٢.٥  ٢.٨  ٣.٣  ٢.٧  ١.٢  ٤.٢  غينيا

  ٤.٧  ٥  ٢.٧  ٣.٢  ٢.٢  ٠.٦-  ٧.١-  غينيا بيساو
  ٣  ٤  ١٦.١  ٤.٥-  ٩.٥  ٨.٥  ٦.٥  المالديف
  ٥.٧  ٥.٩  ٤.٦  ٦.١  ٢.٤  ٧.٢  ٤.٣  مالي

  ٥  ١.٩  ١١.٧  ٥.٤  ٥.٢  ٥.٦  ١.١  موريتانيا
  ٧.٦  ٦.٨  ٨.٥  ٧.٨  ٧.٥  ٧.٩  ٨.٢  موزمبيق
  ٤.٣  ٤.١  ٣.٤  ٦.٨  ٠.٧-  ٤.٥  ٣  النيجر
  ٥.٦  ٥.٦  ٣.٣  ٥.٥  ٥.٦  ٦.٧  ٠.٧  السنغال
  ٦.٥  ٦.٥  ٧.٤  ٧.٣  ٧.٤  ٩.٥  ٢٧.٤  سيراليون
                الصومال
  ١٠.٢  ١١.١  ١٢.٢  ٨.٦  ٥.١  ٧.١  ٥.٤  السودان
  ٣.٩  ٢.٩  ١.٨  ١.٢  ٢.٣  ٥.٢  ٠.٢-  توغو
  ٦.٥  ٦.٢  ٥.٤  ٦.٧  ٥.٧  ٤.٤  ٦.٩  ٔاوغندا
  ٢.٩  ٢.٦  ٣.٨  ٣.٧  ٢.٦  ٣.١  ٣.٩  اليمن

  ٦.٧  ٦.٥  ٦.٧  ٦.٥  ٦.٠  ٦.٤  ٥.٨  ٔمتوسط البلدان الاقل نموا
  ٤.١  ٤.٥  ٢.٧  ٥.٣  ٥.٢  ٦.٩  ٤.٧  الجزائر
  ٢٣.١  ٢٩.٢  ٣١  ٢٤.٣  ١٠.٢  ١٠.٤  ٨.١  ازربيجان
  ٦.٦  ٦.٩  ٧.٧  ٧.٨  ٥.٦  ٧.٢  ٥.٢  البحرين
  ٣  ٢.٦  ٣.٨  ٠.٤  ٠.٥  ٢.٩  ٣.٩  بروناي
  ٢.٢  ٤.٧  ١  ٣  ١.١  ٢.٤  ٠.٣-  الغابون
  ٥  ٥  ٥.٣  ٤.٤  ٥.١  ٧.٢  ٧.٥  ٕايران
                العراق
  ٤.٨  ٣.٥  ٥  ١٠  ١٠.٥  ١٦.٥  ٣  الكويت
  ٨.١  ٧.٩  ٥.٦  ٦.٣  ٥  ٥.٩  ١.٤  ليبيا

  ٦.٧  ٨.٢  ٥.٣  ٧.٢  ٦  ١٠.٧  ١.٥  نيجيريا
  ٦.٣  ٦  ٥.٩  ٥.٨  ٥.٤  ٢  ٢.٦  عمان
  ١١.٨  ٨  ٨.٨  ٦.١  ٢٠.٨  ٣.٥  ٧.١  قطر

  ٤  ٤.٨  ٤.٦  ٦.٦  ٥.٣  ٧.٧  ٠.١  السعودية
  ١٠  ١٠  ٩  ٩  ١٤.٧  ١٧.١  ١٥.٨  تركمنستان
  ٧.٢  ٨.٢  ٩.٧  ٨.٥  ٩.٧  ١١.٩  ٢.٦   العربية المتحدةٕالامارات

  ٥.٦  ٦.٠  ٥.٨  ٦.٧  ٦.٩  ٨.٦  ٣.٣  متوسط البلدان المصدرة للنفط
  ٦  ٦  ٥  ٥.٥  ٥.٩  ٥.٧  ٢.٩  البانيا

  ٤.١  ٤  ٣.٥  ٢  ٣.٧  ٤  ٤  الكاميرون
  ٣.٣  ١.٧  ١.٤  ١.٥  ١.٦  ١.٧-  ١.٦-  ساحل العاج

  ٦.٦  ٦.٧  ٦.٨  ٤.٥  ٤.١  ٣.٢  ٣.٢  مصر
  ٤.٧  ٥.٢  ٤.٨  ١.٩-  ١.٦  ٠.٧-  ١.١  غويانا

  ٦.٣  ٦  ٥.٥  ٥.٧  ٥  ٤.٨  ٤.٥  ٕاندونيسيا
  ٦  ٦  ٦  ٧.٢  ٨.٤  ٤.٢  ٥.٨  ٔالاردن

  ٨.١  ٩  ١٠.٦  ٩.٧  ٩.٦  ٩.٣  ٩.٨  كزاخستان
  ٦.٦  ٦.٥  ٢.٧  ٠.٢-  ٧  ٧  ٠  كيرغزستان

  ٣.٥  ١  ٠  ١  ٧  ٤.١  ٣.٣  لبنان
  ٥.٨  ٥.٥  ٥.٩  ٥.٢  ٧.٢  ٥.٥  ٤.٤  ماليزيا
  ٥.٨  ٣.٥  ٧.٣  ١.٧  ٤.٢  ٥.٥  ٣.٢  المغرب
  ٦.٥  ٦.٥  ٦.٢  ٨  ٧.٤  ٤.٩  ٣.٢  باكستان
                فلسطين
  ٤  ٥.٣  ٥.٨  ٥.٥  ٨.١  ٦  ٢.٦  سورينام
  ٤.٧  ٣.٣  ٣  ٢.٩  ٢.٤  ١  ٣.٧  سوريا

  ٨  ٧.٥  ٧  ٦.٧  ١٠.٦  ١٠.٢  ٩.١  طاجكستان
  ٦  ٦  ٥.٣  ٤  ٦  ٥.٦  ١.٧  تونس
  ٦  ٥  ٥.٥  ٧.٤  ٨.٩  ٥.٨  ٧.٩  تركيا

  ٧.٥  ٧.٧  ٧.٢  ٧  ٧.٧  ٤.٢  ٤  اوزبكستان
  ٦.١  ٥.٥  ٥.٧  ٥.٩  ٦.٦  ٥.١  ٥.٢  نمومتوسط البلدان متوسطة ال

  ٥.٩  ٥.٨  ٥.٨  ٦.٣  ٦.٧  ٦.٦  ٤.٥  ٕدول منظمة المؤتمر الاسلامي
  ٤.٩  ٤.٩  ٥.٤  ٤.٩  ٥.٣  ٤  ٣.١  العالم

  ٢.٧  ٢.٥  ٣.١  ٢.٥  ٣.٣  ١.٩  ١.٦  الدول المتقدمة
    ٧.١  ٧.٥  ٧.٩  ٧.٥  ٧.٧  ٦.٧  ٥.٠  الدول النامية

ٕصندوق النقد الدولي، افاق الاقتصاد العالمي، ابريل : المصدر  ٕ ٓ٢٠٠٧ .  
  .صورات خبراء صندوق النقد الدوليت* 



 

  ٤٠

  )٪(ٕمعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي للفرد الحقيقية : ٧ٔ- ا الملحقالجدول
  ٢٠٠٨  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢*  

  ٧.٦  ٨.٩  ٤.٩  ١٠.٧  ٥.٢  ١٢.٦    ٔافغانستان
  ٤.٦  ٤.٧  ٤.٨  ٤.٤  ٤.١  ٣.٨  ٢.٨  بنغلاديش
  ٢.٠  ١.٤  ١.١  ٠.٠  ٠.١  ٢.٠  ٠.٠  بنين
  ٣.٩  ٤.١  ٤.٠  ٤.٦  ١.٤  ٤.٦  ٠.٦  ركينا فاسوبو
  ٤.٨  ٣.٦-  ١.٢-  ٥.٩  ٣٠.٤  ٤.٨  ٥.٨  تشاد

  ٢.٤  ٠.٩  ٠.٨-  ٢.١  ٢.٣-  ٠.٤  ٢.٠  جزر القمر
  ٣.١  ٢.٥  ٢.٠  ١.٣  ١.٥  ١.٤  ٠.٦  جيبوتي
  ٣.٢  ٤.٢  ٣.٧  ٢.٣  ٤.١  ٣.٩  ٦.١-  غامبيا
  ١.٩  ٠.٥-  ٠.٢-  ٠.٢  ٠.١  ٢.٣-  ١.١  غينيا

  ١.٧  ٢.٠  ٠.٣-  ٠.٢  ٠.٨-  ٣.٦-  ٩.٩-  غينيا بيساو
  ٣.٠  ٤.٠  ١٢.٧  ٧.٣-  ٦.٣  ٥.٣  ٣.٤  المالديف
  ٣.٣  ٣.٥  ٢.٢  ٣.٧  ٠.١  ٤.٨  ١.٩  مالي

  ٢.٥  ٠.٤-  ٩.١  ٣.٠  ٢.٧  ٣.١  ١.٣-  موريتانيا
  ٥.٢  ٤.٤  ٦.١  ٥.٣  ٥.٦  ٥.٩  ٦.٠  موزمبيق
  ١.١  ١.٠  ٠.٣  ٣.٦  ٣.٦-  ١.٣  ٠.١-  النيجر
  ٣.١  ٣.١  ٠.٨  ٣.٠  ٣.١  ٤.١  ١.٧-  السنغال
  ٣.٨  ٣.٨  ٤.٧  ٤.٥  ٤.٦  ٦.٧  ٢٤.٢  سيراليون
                الصومال
  ٧.٤  ٨.٢  ٩.٤  ٦.٠  ٢.٥  ٤.٣  ٢.٨  السودان
  ١.٣  ٠.٢  ٠.٨-  ١.٤-  ٠.٣-  ٢.٤  ٣.٠-  توغو
  ٢.٨  ٢.٥  ١.٨  ٣.٠  ٢.١  ٠.٩  ٣.٤  ٔاوغندا
  ١.١-  ١.٣-  ٠.٢-  ٠.٤-  ١.٥-  ١.٠-  ٠.٢-  اليمن

  ٤.١  ٣.٩  ٤.١  ٤.٠  ٣.٤  ٣.٦  ٢.١  ٔمتوسط البلدان الاقل نموا
  ٢.٦  ٢.٩  ٠.٩  ٣.٦  ٣.٥  ٥.٣  ٣.١  ائرالجز

  ٢٢.١  ٢٨.١  ٣٠.٠  ٢٣.٣  ٩.٢  ٩.٦  ٧.٣  ازربيجان
  ٤.٥  ٤.٨  ٥.٦  ٥.٧  ٤.١  ٥.٦  ٢.٢  البحرين
  ١.٠  ٠.٥  ١.٧  ٢.٩-  ٢.٠-  ٠.٥  ١.٤  بروناي
  ٠.٣-  ٢.١  ١.٥-  ٠.٥  ١.٤-  ٠.١-  ٢.٦-  الغابون
  ٣.٢  ٣.٣  ٣.٥  ٤.٠  ٣.٣  ٥.٤  ٥.٧  ٕايران
                العراق
  ١.٣  ٠.٠  ١.٤  ١.٢  ٢.٢  ١٠.٧  ١.٧-  الكويت
  ٦.٠  ٥.٨  ٣.٦  ٤.٢  ٢.٩  ٣.٩  ٠.٦-  ليبيا

  ٤.١  ٥.٥  ٢.٧  ٤.٦  ٣.٢  ٧.٧  ١.٢-  نيجيريا
  ٥.١  ٤.٨  ٤.٧  ٤.١  ٤.٥  ١.٢  ١.٧  عمان
  ٦.٥  ٢.٩  ٣.٤  ٠.٨  ١٤.٦  ١.٥-  ١.٨  قطر

  ١.٤  ٢.٢  ٢.٠  ٤.٥  ٢.٢  ٥.١  ٢.٣-  السعودية
  ٨.٣  ٨.٣  ٧.٣  ٧.٣  ١٢.٩  ١٥.٣  ١٤.٠  تركمنستان
  ٠.٥-  ٠.٥  ١.٩  ٠.٨  ٢.٠  ٣.٩  ٤.٦-   العربية المتحدةٕالامارات

  ٢.٦  ٣.٠  ٢.٨  ٣.٧  ٣.٣  ٥.٤  ٠.٤  متوسط البلدان المصدرة للنفط
  ٥.٥  ٥.٥  ٤.٥  ٥.٠  ٥.٣  ٥.١  ٢.٢  البانيا

  ١.٣  ١.٢  ٠.٧  ٠.٧-  ٠.٩  ١.٢  ٠.٢-  الكاميرون
  ١.٨  ٠.٢  ٠.١-  ٠.٣-  ٠.٠  ٣.٢-  ٣.٢-  ساحل العاج

  ٤.٥  ٤.٦  ٤.٧  ٢.٤  ٢.١  ١.١  ١.١  مصر
  ٤.٤  ٤.٩  ٤.٥  ٢.٢-  ١.٢  ١.٠-  ٠.٨  غويانا

  ٤.٩  ٤.٦  ٤.١  ٤.٣  ٣.٧  ٣.٤  ٣.١  اندونيسيا
  ٣.٣  ٣.٣  ٣.٤  ٤.٥  ٥.٤  ١.٦  ٣.١  ٔالاردن

  ٨.٠  ٨.٩  ١٠.٥  ٩.٦  ٧ز٨  ٨.٧  ٩.٧  كزاخستان
  ٥.٥  ٥.٤  ١.٦  ١.٤-  ٦.٠  ٦.٠  ٠.٨-  كيرغزستان

  ٢.٢  ٠.٣-  ١.٣-  ٠.٣-  ٥.٦  ٢.٨  ١.٩  لبنان
  ٤.٠  ٣.٧  ٤.١  ٣.٢  ٥.٢  ٣.٥  ٢.٢  ماليزيا
  ٤.٨  ٢.٥  ٦.٣  ٠.٧  ٣.١  ٤.٣  ١.٩  المغرب
  ٤.٦  ٤.٦  ٤.٢  ٦.٠  ٥.٣  ٢.٣  ١.٢  باكستان
                فلسطين
  ٢.٥  ٣.٨  ٤.٣  ٤.٠  ٤.٦  ٤.٤  ١.٤  سورينام
  ٢.٠  ٠.٥  ٠.٣  ٠.٢  ٠.٣-  ١.٦-  ١.٠  سوريا

  ٧.٤  ٦.٩  ٦.٤  ٦.١  ٩.٩  ٩.٥  ٨.٤  طاجكستان
  ٤.٧  ٤.٦  ٤.٠  ٢.٦  ٤.٧  ٤.٥  ٠.٥  تونس
  ٤.٦  ٣.٦  ٤.١  ٥.٨  ٧.٣  ٤.٢  ٦.٢  تركيا

  ٧.٥  ٦.٣  ٥.٨  ٥.٦  ٦.٣  ٢.٩  ٢.٧  اوزبكستان
  ٤.٦  ٤.٠  ٤.٢  ٤.٣  ٥.٠  ٣.٤  ٣.٥  النمومتوسط البلدان متوسطة 

  ٣.٨  ٣.٦  ٣.٦  ٤.٠  ٤.٢  ٤.٢  ٢.١  دول منظمة المؤتمر الاسلامي
  ٣.٧  ٣.٦  ٤.١  ٣.٦  ٤.٠  ٢.٧  ١.٤  العالم

  ٢.٢  ٢  ٢.٥  ٢  ٢.٧  ١.٣  ١  الدول المتقدمة
   ٥.٨  ٦.٢  ٦.٦  ٦.٢  ٦.٤  ٥.٤  ٣.٧  دول الناميةال
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  ٤١

  )ٔتغير ٪السنوي في اسعار المستهلك(معدلات التضخم : ٨ٔ- ا الملحقالجدول 
  

  ٢٠٠٨  *٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢*  
  ٥.٩  ٥.٥  ١٢.٣  ١٣.٢  ٢٤.١  ٥.١    افغانستان
  ٥.٤  ٦.٤  ٦.٣  ٧  ٦.١  ٥.٤  ٣.٧  بنغلاديش
  ٢.٨  ٣  ٣.٨  ٥.٤  ٠.٩  ١.٥  ٢.٤  بنين

  ٢  ٢  ٢.٤  ٦.٤  ٠.٤-  ٢  ٢.٣  بوركينا فاسو
  ٣  ٤  ٧.٩  ٧.٩  ٥.٤-  ١.٨-  ٥.٢  تشاد

  ٣  ٣  ٣.٤  ٣  ٤.٥  ٣.٧  ٣.٦  جزر القمر
  ٣.٥  ٣.٥  ٣.٦  ٣.١  ٣.١  ٢  ٠.٦  جيبوتي
  ٣.٥  ٣.٢  ١.٥  ٣.٢  ١٤.٢  ١٧  ٨.٦  غامبيا
  ٣.٥  ٣.٢  ١.٥  ٣.٢  ١٤.٢  ١٧  ٨.٦  غينيا

  ٢  ١.٩  ١.٩  ٣.٤  ٠.٨  ٣.٥-  ٣.٣  غينيا بيساو
  ٦  ٧  ٣.٥  ٣.٣  ٦.٣  ٢.٨-  ٠.٩  المالديف
  ٢.٥  ٢.٥  ١.٩  ٦.٤  ٣.١-  ١.٣-  ٥  مالي

  ٦  ٧.٩  ٦.٢  ١٢.١  ١٠.٤  ٥.٣  ٥.٤  موريتانيا
  ٥.٧  ٥.٩  ١٣.٢  ٦.٤  ١٢.٦  ١٣.٥  ١٦.٨  موزمبيق
  ٢  ٢  ٠.١  ٧.٨  ٠.٤  ١.٨-  ٢.٧  النيجر
  ١.٧  ٢.٨  ٢.١  ١.٧  ٠.٥  ٠  ٢.٣  السنغال
  ٨  ٨.٤  ٩.٥  ١٢.١  ١٤.٢  ٧.٥  ٣.٧-  سيراليون
                الصومال
  ٦  ٩.٢  ٧.٢  ٨.٥  ٨.٤  ٧.٧  ٨.٣  السودان
  ٣  ٢.٩  ٢.٧  ٦.٨  ٠.٤  ٠.٩-  ٣.١  توغو
  ٤.٢  ٥.٨  ٦.٦  ٨  ٥  ٥.٧  ٢-  ٔاوغندا
  ١٧.٥  ٢١.١  ٢١.٦  ١١.٨  ١٢.٥  ١٠.٨  .١٢  اليمن

  ٦.٤  ٨.٠  ٨.٣  ٨.٢  ٦.٨  ٥.٥  ٥.٠  ٔمتوسط البلدان الاقل نموا
  ٥.٧  ٥.٥  ٢.٥  ١.٦  ٣.٦  ٢.٦  ١.٤  الجزائر
  ١٧  ٢١.١  ٨.٤  ٩.٧  ٦.٧  ٢.٢  ٢.٨  ازربيجان
  ٢.٨  ٣  ٣  ٢.٦  ٢.٣  ١.٧  ٠.٢-  البحرين
  ١.٢  ١.٢  ٠.٥  ١.١  ٠.٩  ٠.٣  ٢.٣-  بروناي
  ٢  ٤.٥  ٤  ٠  ٠.٤  ٢.١  ٠.٢  الغابون
  ١٥.٨  ١٧.٨  ١٤.٦  ١٢.١  ١٥.٢  ١٥.٦  ١٥.٨  ٕايران
                العراق
  ٢.٦  ٢.٨  ٣  ٤.١  ١.٣  ١  ٠.٨  الكويت
  ٦.٩  ١٦.٢  ٣.٤  ٢  ٢.٢-  ٢.١-  ٩.٩-  ليبيا

  ٩.١  ٧.٩  ٨.٣  ١٧.٨  ١٥  ١٤  ١٣.٧  نيجيريا
  ٣.٥  ٣.٨  ٣.٢  ١.٩  ٠.٧  ٠.٢  ٠.٣-  عمان
  ٨.٥  ١٠  ١١.٨  ٨.٨  ٦.٨  ٢.٣  ٠.٢  قطر

  ٢  ٢.٨  ٢.٣  ٠.٧  ٠.٤  ٠.٦  ٠.٢  السعودية
  ٩  ٦.٥  ٨.٢  ١٠.٧  ٥.٩  ٥.٦  ٨.٨  تركمنستان
  ٤.٦  ٦.٢  ١٠.١  ٧.٨  ٥  ٣.١  ٢.٩   العربية المتحدةٕالامارات

  ٦.٦  ٧.٧  ٦.٧  ٦.١  ٥.٦  ٥.١  ٤.٥  متوسط البلدان المصدرة للنفط
  ٣  ٣.٤  ٢.٢  ٢.٤  ٢.٩  ٢.٣  ٥.٢  البانيا

  ١.٩  ١.٥  ٥.٣  ٢  ٠.٣  ٠.٦  ٦.٣  الكاميرون
  ٣  ٢  ١.٦  ٣.٩  ١.٥  ٣.٣  ٣.١  ساحل العاج

  ١٠.٧  ١٢.٣  ٤.٢  ٨.٨  ٨.١  ٣.٢  ٢.٤  مصر
  ٣.٢  ٤.٥  ٦.٦  ٦.٩  ٤.٧  ٦  ٥.٣  غويانا

  ٥.٣  ٦.٣  ١٣.١  ١٠.٥  ٦.١  ٦.٨  ١١.٨  ٕاندونيسيا
  ٣.٥  ٥.٧  ٦.٣  ٣.٥  ٣.٤  ١.٦  ١.٨  ٔالاردن

  ٦.٨  ٨.٨  ٨.٦  ٧.٦  ٦.٩  ٦.٤  ٥.٩  كزاخستان
  ٤  ٥  ٥.٦  ٤.٣  ٤.١  ٣.١  ٢.١  كيرغزستان

  ٢.٥  ٣.٥  ٥.٦  ٠.٧-  ١.٧  ١.٣  ١.٨  لبنان
  ٢.٥  ٢.٦  ٣.٦  ٣  ١.٤  ١.١  ١.٨  ماليزيا
  ٢  ٢  ٣.٣  ١  ١.٥  ١.٢  ٢.٨  المغرب
  ٦  ٦.٥  ٧.٩  ٩.٣  ٤.٦  ٣.١  ٢.٥  باكستان
                فلسطين
  ٤.٣  ٤.٦  ١١.٣  ٩.٩  ٩.١  ٢٣  ١٥.٥  سورينام
  ٥  ٨  ١٠  ٧.٢  ٤.٤  ٥.٨  ٠.٥-  سوريا

  ٩.٢  ١١.٤  ١٠.١  ٧.٣  ٧.٢  ١٦.٤  ١٢.٢  طاجكستان
  ٢.٩  ٣  ٤.٥  ٢  ٣.٦  ٢.٧  ٢.٧  تونس
  ٤.٣  ٨  ٩.٦  ٨.٢  ٨.٦  ٢١.٦  ٤٥  تركيا

  ١٢.٢  ١٠.٤  ١٩.٥  ٢١  ٨.٨  ١٤.٨  ٤٤.٣  اوزبكستان
  ٤.٩  ٦.٥  ٨.٥  ٧.٥  ٥.٨  ٩.١  ١٧.٠  النمومتوسط البلدان متوسطة 
  ٥.٧  ٧.١  ٧.٨  ٧.٠  ٥.٨  ٧.٢  ١١.٠  متوسط بلدان المنظمة

  ٣.٥  ٣.٥  ٣.٨  ٣.٧  ٣.٦  ٣.٦  ٣.٤  العالم
  ٢.١  ١.٨  ٢.٣  ٢.٣  ٢  ١.٨  ١.٥  الدول المتقدمة

    ٤.٩  ٥.٤  ٥.٣  ٥.٤  ٥.٦  ٥.٨  ٥.٨  ناميةالدول ال
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  ٤٢

   التجاريةٕاجمالي صادرات السلع: ٩ٔ- ا الملحقالجدول
  )، مليون دولارفوب(

  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

  ٢٤٠  ١٨٥  ٢١٠  ٨٧  ٩٠  ١٤٢  ٔافغانستان
  ٨٤٩٤  ٧٥٨٦  ٦٢٢٩  ٥٤٤٣  ٥٧٣٦  ٥٥٩٠  بنغلاديش
  ٣٠٠  ٢٩٠  ٢٧١  ٢٤٢  ٥٩١  ١٩٦  بنين

  ٣٧٦  ٣٧٦  ٢٤٨  ١٧٣  ١٧٣  ١٧١  بوركينا فاسو
  ١٨٤٠  ١١١١  ٩١  ٣  ٧٥  ٨٦  تشاد

  ٢٤  ٣٥  ٣٣  ٢٩  ٣٨  ١٦  جزر القمر
  ٢٧٥  ٢٥٣  ٢٤٧  ٢٠٢  ٢٣٦  ١٥١  جيبوتي
  ٣٩  ٤٧  ٢٦  ٣٦  ٣٢  ٤٦  غامبيا
  ١٣٢٨  ٥٦٠  ٦٢٩  ٨٢٨  ٥٤٣  ٦١٧  غينيا

  ١١٤  ١١٤  ٧٥  ٩٦  ١٢٥  ١١٢  غينيا بيساو
  ٩٩  ١٢٣  ١١٣  ٩١  ٧٧  ٧٦  المالديف
  ٢٤٧  ٣٢٧  ٢١٥  ١٦٢  ١٥٣  ٢٣٤  مالي

  ٩٣٣  ٨٠٣  ٥٩٢  ٥٤٤  ٥٤٧  ٥٢٩  موريتانيا
  ١٧٤٥  ١٥٠٤  ١٠٤٤  ٦٨٢  ٧٠٤  ٣٦٤  موزمبيق
  ٢٩٨  ٢٢٣  ٢٠٠  ١٦٩  ١٦٢  ١٩٦  النيجر
  ١٤٤٤  ١٢٧٦  ١١٥٩  ٩٤٩  ٧٨٤  ٦٩٣  السنغال
  ١٩٥  ١٨٤  ١٤٠  ١٠٥  ٥٦  ١٢٦  سيراليون
  ٢٤٩  ١٨٩  ١٤٤  ١٠٨  ٧١  ٦٢  الصومال
  ٤٨٢٢  ٣٧٧٤  ٢٦٠٩  ١٨٨٣  ١٧٥٢  ١٦٢١  السودان
  ٣٦٤  ٤٠٨  ٤١٦  ٢٤٩  ٢٢٠  ١٩٢  توغو
  ٧٨٠  ٦٦٨  ٥٣٢  ٤٦٥  ٤٥١  ٤٠٠  ٔاوغندا
  ٥٦٠٦  ٤٠٧٦  ٣٧٤٤  ٣٢٧١  ٣٣٧٠  ٤٠٧٧  اليمن

  ٢٩٨١٢  ٢٤١١٢  ١٨٩٦٧  ١٥٨٧٧  ١٥٩٨٦  ١٥٦٩٧  ٔمجموع البلدان الاقل نموا
  ٤٣٤٧٨  ٣١٨٢٨  ٢٤٩٠٣  ١٨٥٢٨  ١٨٣١٩  ٢١٨٧١  جزائرال

  ٤٣٤٧  ٣٦١٥  ٢٥٩٠  ٢١٦٨  ٢٣١٥  ١٧٤٥  ازربيجان
  ١٥٩٠٦  ١٣٥٢٩  ١٠٣٠٤  ٨٤٠٩  ٨٢٤٦  ٧٧٢١  البحرين
  ٥٦٣٣  ٤٥١٠  ٤٤٢٢  ٣٤٣٩  ٣٣٣٦  ٣١٦١  بروناي
  ٥١٠٢  ٤٤٩٢  ٣٦٧٤  ٣٠٦١  ٣٥٠٢  ٣٧٩٣  الغابون
  ٥٥٣٤٥  ٤١٠٠٥  ٣١٦٧١  ٢٢١١٠  ٢٤٢٣٨  ٢٦٩٠٨  ٕايران
  ١٧٦٥٤  ١٦١١٩  ٨١٤١  ٩١٣٤  ١١٠٦٣  ١٤٩١٦  العراق
  ٣٥٢٥٠  ٢٥٥٣٠  ١٨٧٢٥  ١٥٤٧٤  ١٦١٦٨  ١٨٧٦١  الكويت
  ٢٨٧٩٥  ١٩٣٥٨  ١٣٧٦١  ٩٨٨٣  ١١٣٣٦  ١٢٧١٦  ليبيا

  ٢٩٨  ٢٢٣  ٢٠٠  ١٦٩  ١٦٢  ١٩٦  نيجيريا
  ١٧٣٧٢  ١٢٧٢٨  ١٠٣٦٢  ١١١٢٧  ١٠٦٨١  ١٠٦٦٧  عمان
  ٢٦٠٨١  ١٨٥٤٦  ١٣٣٨٠  ١٠٩٧٧  ١٠٨٦٨  ١١٥٩٣  قطر

  ١٥٦٨٠٦  ١١٢٦٠٤  ٨٦٤٣٩  ٦٦١٠٢  ٦٨٧٧٥  ٧٤٧٢٨  السعودية
  ٥٦٧٤  ٤٠٦٢  ٣٤٤٩  ٢٨١٦  ٢٥٥٥  ٢٥٠٥  تركمنستان
  ٩٣٩٦٦  ٦٧٣١٠  ٥٠١٦٣  ٣٩١٥٤  ٤٠٠١٢  ٤٠٨٦٠   العربية المتحدةٕالامارات

  ٥١١٧٠٧  ٣٧٥٤٥٩  ٢٨٢١٨٤  ٢٢٢٥٥١  ٢٣١٥٧٦  ٢٥٢١٤١  مجموع البلدان المصدرة للنفط
  ٦٥٩  ٦٠٤  ٤٤٧  ٣٣٩  ٣٠٧  ٢٦٠  البانيا

  ٣٦٢٢  ٣٤٦٢  ٢٢٤٠  ١٨٠١  ١٧٤٩  ١٨٣٢  الكاميرون
  ٧٢٥١  ٦٥٤٥  ٥٤٩٣  ٤٩٦٣  ٣٨٨٧  ٣٨٥٠  ساحل العاج

  ١٥٤٦٧  ١٢١٣٩  ٨٣٥٧  ٦٩٨٩  ٤١٤٠  ٦٣٥٤  مصر
  ٦٤٠  ٦٤٨  ٥٧٨  ٥٤٧  ٥٧٨  ٥٩٧  غويانا

  ٨٥٦٢٣  ٧١٥٥٠  ٦١٠١٣  ٥٧١٥٤  ٥٦٣١٨  ٦٢١١٨  ٕاندونيسيا
  ٤٣٠١  ٣٥٣٠  ٣٠٨١  ٢٧٧٠  ٢٢٩٢  ١٢٨٤  ٔالاردن

  ٢٣٥٥٧  ٢٠٠٩٥  ١٢٩٢٧  ٩٦٧٠  ٩٠٨٥  ٩٨٧٨  كزاخستان
  ٧٠٨  ٧٠٥  ٥٨٢  ٤٨٦  ٤٧٦  ٥٠٤  كيرغزستان

  ٢١٧٠  ١٩١٧  ١١٨٦  ١٠١٨  ٩٨٧  ٧١٤  لبنان
  ١٤٠٩٧٧  ١٢٦٥٠٩  ١٠٤٩٦٨  ٩٣٣٨٧  ٨٨٢٠١  ٩٨١٥٤  ماليزيا
  ١٠٦٤٣  ٩٩١١  ٨٧٦٤  ٧٨٣٨  ٧٢٣٣  ٧٤١٨  المغرب
  ١٦٠٤٦  ١٣٢٨٤  ١١٩٢٨  ٩٨٨٦  ٩٢١١  ٨٨٧٦  باكستان
              فلسطين
  ٩٤٤  ٨٨٠  ٥٨٤  ٤٧٦  ٤٩٨  ٤٩٩  سورينام
  ١٠٣١٠  ٢٣٥٨٦  ٥٨٩٧  ٦٤٩٥  ٦١٤١  ٤٧٥٩  سوريا

  ٩٠٩  ٩١٥  ٧٩٧  ٧٣٧  ٦٥٣  ٧٧٠  طاجكستان
  ٩٩٨٢  ٩٦٧٩  ٨٠٢٧  ٦٧٩٨  ٦٦٠٩  ٥٩٩٦  تونس
  ٧٣٤٥١  ٦٢٩٨٩  ٤٧٢٣٣  ٣٦٠٤٥  ٣١٣٢٣  ٢٧٧٦٩  تركيا

  ٣٤٤٩  ٢٧٠٢  ١٩٧٥  ١٥٦٢  ٢٠٧٩  ٢١٨١  اوزبكستان
  ٤١٠٧٠٩  ٣٧١٦٥٠  ٢٨٦٠٧٧  ٢٤٨٩٦١  ٢٣١٧٦٧  ٢٤٣٨١٣  نمومجموع البلدان متوسطة ال

  ٩٥٢٢٢٨  ٧٧١٢٢١  ٥٨٧٢٢٨  ٤٨٧٣٨٩  ٤٧٩٣٢٩  ٥١١٦٥١  وع بلدان المنظمةمجم
  ١٠٣٣٤٧٠٠  ٩١١٦٧٠٠  ٧٤٩٥٢٠٠  ٦٤٢٨٤٠٠  ٦١٤٠٢٠٠  ٦٣٨٦٤٠٠  ٕالاجمالي العالمي
  ٥٩١٢٢٠٠  ٥٤٦٥٢٠٠  ٤٦٣٧٠٠٠  ٤٠٣٤٢٠٠  ٣٩١٥٠٠٠  ٤٠٢٩١٠٠  البلدان المتقدمة
    ٤٤١٨٩٠٠  ٣٦٤٨٢٠٠  ٢٨٥٥٧٠٠  ٢٣٩١٨٠٠  ٢٢٢٢٧٠٠  ٢٣٥٤٩٠٠  البلدان النامية
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  ٤٣

  ٕاجمالي واردات السلع التجارية: ١٠ٔ-االملحق الجدول 
  )، مليون دولارسيف(

  
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

  ٣٠٣٥  ٢٠٠٠  ١٥٩٠  ١٠٢٥  ٥٦٤  ٦٢١  ٔافغانستان
  ١٣٨٥١  ١١٥٩٠  ٩٨٣٥  ٧٨٤٨  ٩٠١٢  ٩٠٠١  بنغلاديش
  ٨٩٣  ٨٩٧  ٨٨٦  ٧٢١  ٦٢٢  ٥٦٣  بنين

  ١٠٩٠  ١٠٢٣  ٨٦١  ٦٥٠  ٥٠٩  ٤٩٧  بوركينا فاسو
  ٤٨٦  ٤١٢  ٣٥٢  ٤٦٣  ٣٦٦  ١٤٠  تشاد

  ١٣٢  ١٢٧  ١٣٥  ١٠٥  ٨٩  ٧٠  جزر القمر
  ١٢٠٨  ٨٩٨  ٨٦٥  ٦٦٨  ٧١٣  ٦١٤  جيبوتي
  ٦٣٩  ٤٧٦  ٥٠٦  ٤١٢  ٣٩٩  ٣٣٤  غامبيا
  ١٨٧٢  ١١٤١  ٦٩٤  ٨٧٧  ٤٩٩  ٥٣٣  غينيا

  ٢١٣  ١٣٦  ١٥٩  ١٠٢  ١٠٨  ١٠٦  غينيا بيساو
  ٧٤٥  ٦٤٥  ٤٧١  ٣٩١  ٣٩٣  ٣٨٩  المالديف
  ٢٠٦١  ١٨٨٤  ١٥٢٤  ١٣٨٣  ١٣٩٠  ١٢٨٥  مالي

  ١٣٦٤  ١١٢٠  ١٠٠١  ٨٨٢  ٧١١  ٦٥٢  موريتانيا
  ٢٤٦٧  ٢٠٣٥  ١٧٤٠  ١٢٧٠  ١٠٦٣  ١٠٤٦  موزمبيق
  ٨٢٩  ٥٨٨  ٤٩٥  ٣٩٦  ٣٢٥  ٧٧٤  النيجر
  ٣٢١٥  ٢٨٥٤  ٢٣٥٩  ١٩٥٨  ١٧٢٧  ١٤٦٣  السنغال
  ٦١٠  ٥٢٠  ٦٠٢  ٤٩٦  ٤٢٠  ٣١٦  سيراليون
  ٦٧١  ٥٨٦  ٤٣٢  ٣٧٥  ٣٥١  ٣٢٩  مالالصو

  ٦٦٧١  ٤٠٨٦  ٢٧٠٥  ٢١٦٧  ١٨٦٥  ١٤٥٣  السودان
  ٥٩٠  ٥٥٧  ٥٦٣  ٣٩٧  ٣٥٥  ٣٢٤  توغو
  ١٦٤٨  ١٤٤٥  ١٣٧١  ١٠٢٩  ١٠٠٥  ٩٥٥  ٔاوغندا
  ٤٨٠٠  ٣٩٨٥  ٤٣٨١  ٢٧٧٧  ٢٤٦٦  ٢٣٢٣  اليمن

  ٤٩٠٩٠  ٣٩١٠٥  ٣٣٥٢٧  ٢٦٣٩٢  ٢٤٩٥٢  ٢٣٧٨٨  ٔمجموع البلدان الاقل نموا
  ٢٣٣١٤  ٢٠٦٥٢  ١٥٣٧٥  ١١٨٠٩  ٩٧٥٠  ٩٠٢٧  الجزائر
  ٤٢١٠  ٣٥١٦  ٢٦٢٦  ١٦٦٦  ١٤٣٤  ١١٧٢  ازربيجان
  ٧١٠٨  ٥٨٦١  ٤٨٣٩  ٤٠٥٤  ٣٦٨٦  ٣٥٤٢  البحرين
  ١٦٦٩  ١٦٤٠  ١٣٤١  ١٦٢٨  ١٣١٥  ١٤٢٧  بروناي
  ١٦٩٦  ١٦٠٥  ١٣٥٣  ١١٤٤  ١٤٤٧  ١٣٩٥  الغابون
  ٤٣٦٨٥  ٣٨٦٠٨  ٣٠٦٤٤  ٢٢٣٢٤  ١٧٦٩٠  ١٤٣٤٧  ٕايران
  ١٢٩٧٣  ١٠٢٢٥  ٤٤٥٣  ٦٠٦٧  ٥٦١٩  ٣٤١٤  العراق
  ١٥٣٧٩  ١٢٨٤٣  ١١٤٠٥  ٨٧٩٧  ٧٧٢٥  ٧٣٥٩  الكويت
  ٨٧٠٣  ٨١٣٦  ٦١٠٣  ٥٥١٧  ٤٤٢٥  ٤٠١٨  ليبيا

  ٢٤٤١٤  ٢٠٤٠٥  ١٤٨٥٢  ٨٧٣٣  ٧٩٢٨  ٥٨٢٤  نيجيريا
  ٩٦٥٨  ٧٦٩٠  ٦٥٧٢  ٦٠٠٥  ٥٧٩٧  ٥٠٣٩  عمان
  ١٠٤٧٥  ٦٠٥٢  ٤٨٩٧  ٤٠٥١  ٣٧٥٨  ٣٢٥٢  قطر

  ٥٩٥٠٩  ٤٤٧٤٥  ٥٤٢٥٧  ٤٨٤٨٥  ٤٣٠٣٧  ٣٠٢٩٩  السعودية
  ٢٧١٠  ٢٧٣٣  ٢٥١١  ٢١٢٨  ٢٢١٠  ١٧٨٨  تركمنستان
  ٩٩٠٨٨  ٧٤٤٠٣  ٣٨٨٢٧  ٣٠٣٥٣  ٢٩٦٠٨  ٢٥٤٦٤   العربية المتحدةٕالامارات

  ٣٢٤٥٩١  ٢٥٩١١٤  ٢٠٠٠٥٥  ١٦٢٧٦١  ١٤٥٤٢٩  ١١٧٣٦٧  مجموع البلدان المصدرة للنفط
  ٢٦٢٢  ٢٣١٥  ١٨٤٦  ١٥٠٠  ١٣٢٤  ١٠٨٤  البانيا

  ٢٥٤٠  ٢٢٥١  ١٧٨٩  ١٨٠٥  ١٩٥١  ١٤٩٠  الكاميرون
  ٥٨٧٣  ٤٧٠٦  ٣٥٨٥  ٢٥٩٥  ٢٧٩٤  ٢٧٣٤  ساحل العاج

  ٣٣١٦٠  ٢٧٩٧٤  ٢١٤٠٣  ١٩٨٩٩  ١٢٧٢٠  ٢٢٠٤١  مصر
  ٧٢٣  ٦٠٧  ٥٨٤  ٥٦٣  ٧٠٩  ٦٥١  غويانا

  ٥٧٧٠٠  ٤٦٥٢٤  ٣٢٥٤٩  ٣١٢٨٩  ٣٠٩٦١  ٣٣٥١٥  ٕاندونيسيا
  ١٠٤٩٧  ٨١٦٤  ٥٧٤٣  ٥٠٧٦  ٤٨٧١  ٤٥٩٧  ٔالاردن

  ٢٠٢٣٥  ١٢٧٨٠  ٨٤٠٩  ٦٥٨٤  ٦٤٧٨  ٥٠٤٨  كزاخستان
  ٢٢١٦  ١٣٤٥  ٧١٢  ٥٨٧  ٤٦٥  ٥٥٥  كيرغزستان

  ٩٦٦٨  ٩٢٨٦  ٧٦٣٧  ٦٢٥٥  ٦٣٧٧  ٦٢٢٨  لبنان
  ١١٣٦٠٩  ١٠٤٣٠٤  ٨٢٧٣٤  ٧٩٥١٣  ٧٣٣٥٨  ٨٢٢٠٤  ماليزيا
  ٢٠٣٣٦  ١٧٨٠٧  ١٤٢٠٠  ١١٨٣٤  ١١٤٧١  ١١٥٣١  المغرب
  ٢٥٤١٠  ١٧٧٥٦  ١٣٠٤٨  ١١٢٣٨  ١٠١٦٦  ١٠٧٢٢  باكستان
              فلسطين
  ٩١٥  ٧٥٠  ٦٨٠  ٥٩٤  ٦٦٦  ٤٨٠  سورينام
  ١٦٤٦٦  ٢٦٣٣١  ٨٥٩٨  ٧١٥٢  ٦٤١٤  ٥٤٠٢  سوريا

  ١٣٣٠  ١١٩١  ٩٠٨  ٧٢١  ٦٩٤  ٦٧١  طاجكستان
  ١٤٤٨٠  ١٢٧٢٤  ١٠٩٥١  ٩٥٢٨  ٩٥٧٠  ٨٦٠١  تونس
  ١١٦٥٦٢  ٩٧٣٤٠  ٦٩٣٣٩  ٥١٥٥٤  ٤١٣٩٩  ٥٤٥٠٣  تركيا

  ٣٥٥٥  ٣١٦٥  ٢٤٨٤  ٢٠٧٦  ٢٢٩٣  ٢٠٧٢  اوزبكستان
  ٤٥٧٨٩٧  ٣٩٧٣٢٠  ٢٨٧١٩٩  ٢٥٠٣٦٣  ٢٢٤٥٨١  ٢٥٤١٢٩  النمومجموع البلدان متوسطة 

  ٨٣١٥٧٨  ٦٩٥٥٣٩  ٥٢٠٧٨١  ٤٣٩٥١٦  ٣٩٤٩٦٢  ٣٩٥٢٨٤  نظمة بلدان الممجموع
  ١٠٧١٨٦٠٠  ٩٤٦٨٣٠٠  ٧٧٥٥٤٠٠  ٦٦٤٠٦٠٠  ٦٣٩١٣٠٠  ٦٥٩١١٠٠  ٕالاجمالي العالمي
  ٦٦١٠٥٠٠  ٥٩٦٩١٠٠  ٥٠٢١٤٠٠  ٤٣٢٨٤٠٠  ٤٢٢٢١٠٠  ٤٣٧٧١٠٠  البلدان المتقدمة
  ٤١٠٠٤٠٠  ٣٤٩٢٩٠٠  ٢٧٢٨٩٠٠  ٢٣٠٦٩٠٠  ٢١٦٢٤٠٠  ٢٢٠٨٠٠٠  البلدان النامية
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  ٤٤

  ميزان الحساب الجاري: ١١ٔ- ا الملحقالجدول
    )بليون دولار(

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  
  ٠.١٤٥-  ٠.٠٤١  ٠.١٠٥  ٠.١٣٨  ٠.١٥-    ٔافغانستان
  ٠.٦١٨  ٠.١٥٨-  ٠.٦٩٧-  ٠.٢١٥-  ٠.١٥٦  ٠.٣٩-  بنغلاديش
  ٠.٣٠٤-  ٠.٢٧٣-  ٠.٢٩٢-  ٠.٢٩٨-  ٠.٢٣٨-  ٠.١٥٩-  بنين

  ٠.٦٢٥-  ٠.٦٦١-  ٠.٥٤١-  ٠.٣٧٧٩-  ٠.٣٢٨-  ٠.٣١٥-  بوركينافاسو
  ٠.١٢١  ٠.٠٦٣  ٠.٢١-  ١.٢٩٣-  ٢.٠٠٢-  ٠.٥٧٦-  تشاد

  ٠.٠٢٢-  ٠.٠١٣-  ٠.٠١-  ٠.٠١-  ٠.٠٠٤-  ٠.٠٠٧  جزر القمر
  ٠.٠٦٨-  ٠.٠٠٨  ٠.٠٠٩-  ٠.٠٢١  ٠.٠٠٩-  ٠.٠٢-  جيبوتي
  ٠.٠٧٣-  ٠.٠٩٣-  ٠.٠٥١-  ٠.٠١٨-  ٠.٠١-  ٠.٠١١-  غامبيا
  ٠.١١٩-  ٠.١٣٣-  ٠.٢١٤-  ٠.١٢٣-  ٠.١٣٧-  ٠.٠٨١-  غينيا

  ٠.٠١٧-  ٠.٠١١-  ٠.٠٠٨  ٠.٠٠٧-  ٠.٠٢٢-  ٠.٠٤٤-  غينيا بيساو
  ٠.٣٦١-  ٠.٢٧٤-  ٠.١٢٩-  ٠.٠٣٢-  ٠.٠٣٦-  ٠.٠٥٩-  المالديف
  ٠.٤٥٥-  ٠.٤٨٢-  ٠.٤١٥-  ٠.٢٧٥-  ٠.١٠٤-  ٠.٣١٤-  مالي

  ٠.٠٣٦-  ٠.٨٧٧-  ٠.٥١٧-  ٠.١٧٥-  ٠.٠٣٥  ٠.١٣١-  موريتانيا
  ٠.٧٦٢-  ٠.٧٣-  ٠.٥٠٧-  ٠.٧٢١-  ٠.٧٩١-  ٠.٧١٩-  موزمبيق
  ٠.٢٦٧-  ٠.٢٥٣-  ٠.٢٠٨-  ٠.١٥٣-  ٠.١٤٢-  ٠.٠٩٣-  النيجر
  ١.١١٢-  ٠.٦٩٤-  ٠.٤٨٨-  ٠.٤٢٢-  ٠.٢٩٨-  ٠.٢١٣-  السنغال
  ٠.٠٧-  ٠.٠٩٣-  ٠.٠٥٢-  ٠.٠٧٥-  ٠.٠٤٥-  ٠.١٣١-  سيراليون
              الصومال
  ٥.٤٣١-  ٢.٩١٩-  ١.٣٥٢-  ١.٣٦٩-  ١.٤٨٨-  ٢.١١٦-  السودان
  ٠.٢٦٨-  ٠.٢٣٤-  ٠.١٨٤-  ٠.١٥-  ٠.١٣٢-  ٠.١٦٩-  توغو
  ٠.٣٨٤-  ٠.١٨٣-  ٠.٠٨١-  ٠.٣٦٢-  ٠.٢٨٧-  ٠.٢١٧-  اوغندا
  ٠.٦٧٥  ٠.٢٤٦  ٠.٢٦٣  ٠.٠٠٨-  ٠.٥١٤  ٠.٥٠٧  اليمن

  ٩.١٠٥-  ٧.٧٢٣-  ٥.٥٨١-  ٥.٩٢٦-  ٥.٥١٨-  ٥.٢٤٤-  مجموع الدول الاقل نموا
  ٢٧.٨٦٨  ٢١.١٨٣  ١١.١١٦  ٨.٨٠٨  ٤.٣٥٩  ٧.٠٦  الجزائر
  ٣.١٠٥  ٠.١٦٧  ٢.٥٨٩-  ٢.٠٢١-  ٠.٧٦٨-  ٠.٠٥٢-  ازربيجان
  ٢.٩٠٥  ١.٦  ٠.٤٤٢  ٠.٢١٩  ٠.٠٣٥-  ٠.٢٣٩  البحرين
  ٦.٧١٨  ٥.٣٣٩  ٣.٧٧٣  ٣.٢٥٢  ٢.٤٨٤  ٢.٨٨٣  بروناي
  ١.٦٤  ١.٦٢٢  ٠.٦٤٣  ٠.٥٧٥  ٠.٣٣٩  ٠.٥١٨  الغابون
  ١٤.٣٤٣  ١٤.٠٣٨  ١.٩٥٣  ٠.٨١٦  ٣.٥٨٥  ٥.٩٨٥  ٕايران
              العراق
  ٤١.٤٠٩  ٣٢.٧٢٨  ١٨.١٦٣  ٩.٤٢٤  ٤.٢٦٥  ٨.٣٢٨  الكويت
  ٢٤.٤١٩  ١٧.٣٢٥  ٧.٤١  ٥.١٥٨  ٠.٦٥٢  ٤.٢٦٧  ليبيا

  ١٤.١٢٥  ٩.١٠٤  ٣.٨٢٣  ١.٥٦٨-  ٥.٤٠٧-  ٢.١٥٦  نيجيريا
  ٣.٠٣  ٢.٦٧  ٠.٢٩٨  ٠.٨٥٣  ١.٤١١  ١.٩٤٥  عمان
  ٦.٠٩٦  ١٠.٧١٣  ٧.٥٥٢  ٥.٧٥٤  ٣.٨٢٤  ٤.١٥٢  قطر

  ٩٥.٥  ٩٠.٧٨٥  ٥١.٩٩٣  ٢٨.٠٨٥  ١١.٨٨٩  ٩.٣٦٦  السعودية
  ٣.٣٥١  ٠.٨٧٥  ٠.٠٨٢  ٠.٣٠٤  ٠.٥٨٣  ٠.١١٥  تركمنستان

  ٢٧.٣٥٣  ٢٠.٥٣٢  ١٠.٣٣٥  ٧.٥٨٦  ٣.٧٥٦  ٦.٥٤٤  الامارات العربية 
  ٢٧١.٨٦٢  ٢٢٨.٦٨١  ١١٤.٩٩٤  ٦٧.٢٤٥  ٣٠.٩٣٧  ٥٣.٥٠٦  مجموع الدول المصدرة للنفط

  ٠.٥٣٦-  ٠.٥٤٧-  ٠.٢٩٢-  ٠.٢٩٦-  ٠.٣١٨-  ٠.١٤٩-  البانيا
  ٠.٠٩٨-  ٠.٥٦٩-  ٠.٦٠٤-  ٠.٢٤٢-  ٠.٥٥٧-  ٠.٣٣٨-  الكاميرون
  ٠.٢١٣  ٠.٠١١-  ٠.٢٤١  ٠.٢٩٥  ٠.٧٧١  ٠.٠٦-  ساحل العاج

  ٠.٨٦٨  ٢.٩١  ٣.٤١٨  ٠.٩٤٣  ٠.٦١٤  ٠.٠٣٣-  مصر
  ٠.٢٤٤-  ٠.١٥٦-  ٠.٠٧-  ٠.٠٨٩-  ٠.١١-  ٠.١٣٣-  غويانا

  ٩.٧٢٨  ٠.٣٠٧  ١.٥٦٤  ٨.١١١  ٧.٨٢٢  ٦.٩٠١  اندونيسيا
  ٢.٢٨٥-  ٢.٢٦-  ٠.٠٠٢-  ١.١٧٩  ٠.٥٣٨  ٠.٠٠٥-  الاردن

  ١.٠٨٩-  ٠.٧٣٥-  ٠.٣٣٥  ٠.٢٧٣-  ١.٠٢٤-  ١.١٩٤-  كزاخستان
  ٠.٤٧٣-  ٠.٠٥٧-  ٠.٠٧٧-  ٠.٠٨٥-  ٠.٠٨٣-  ٠.٠٢٤-  كيرغزستان

  ١.٥٤٩-  ٢.٥١٧-  ٣.٣٧٧-  ٢.٦٢٥-  ٢.٦٦٩-  ٣.٣٣٢-  لبنان
  ٢٣.٧٨٢  ١٩.٩٠٢  ١٤.٨٧٢  ١٣.٢٠٧  ٨.٠٢٥  ٧.٢٨٦  ماليزيا
  ٢.٢١٢  ٠.٨٨٢  ٠.٩٦٥  ١.٥٩١  ١.٤٧٧  ١.٦١١  المغرب
  ٤.٩٩٦-  ١.٥٣٤-  ١.٨١١  ٤.٠٦١  ٢.٨٣٣  ٠.٣٢٥  باكستان
              فلسطين
  ٠.١٠٥  ٠.١٩٣-  ٠.٠٦١-  ٠.١٣٧-  ٠.٠٦-  ٠.١١٦-  سورينام
  ٠.٣٩٣-  ٠.٢١٩  ٠.٧٤٥  ١.٠٧١  ١.٦٣٩  ١.١٩٩  سوريا

  ٠.٠٧-  ٠.٠٥٨-  ٠.٠٨٢-  ٠.٠٢-  ٠.٠٤٣-  ٠.٠٥٢-  طاجكستان
  ٠.٨٧-  ٠.٣٠٤-  ٠.٥٥٥-  ٠.٧٣-  ٠.٧٤٦-  ٠.٨٤-  تونس
  ٣١.٤٦٢-  ٢٢.٧٠٩-  ١٥.٦٠٤-  ٨.٠٣٥-  ١.٥٢٢-  ٣٩.-  تركيا

  ٣.١٢٢  ١.٩٤٩  ١.٢١٥  ٠.٨٨١  ٠.١١٧  ٠.١١٣-  اوزبكستان
  ٤.٠٣٥-  ٥.٤٨١-  ٤.٤٤٢  ١٩.٨٠٧  ١٦.٧٠٤  ١٤.٣٢٣  مجموع الدول متوسطة النمو
  ٢٥٨.٧٢٢  ٢١٥.٤٧٧  ١١٣.٨٥٥  ٨١.١٢٦  ٤٢.١٢٣  ٦٢.٥٨٥  دول منظمة المؤتمر

  ١٩-  ٤٥.٤-  ٤٢.٦-  ٧٣-  ١٥١.٧-  ١٧٣.٥-  العالم
  ٥٦٣.٢-  ٤٧٣.٤-  ٢٥٥.٢-  ٢٢٠.٦-  ٢٢٩-  ٢١٣-  الدوا المتقدمة
  ٥٤٤.٢  ٤٢٨  ٢١٢.٦  ١٤٧.٦  ٧٧.٣  ٣٩.٤  الدول النامية
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  ٤٥

  

ٔاجمالي احتياطي النقد الاجنبي : ١٢ٔ- ا الملحقالجدول ٕ  )ن دولارفي نهاية الفترة، مليو(ٕ
  

  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  
              افغانستان
  ٣٨١٤  ٢٧٧١  ٣١٤٧  ٢٥٤٦  ١٦٥٩  ١٢٩١  بنغلاديش
  ٩١٤  ٦٥٨  ٦٣٥  ٧٠٩  ٦٠٧  ٥٨١  بنين

  ٥٥٦  ٤٣٩  ٦٦٤  ٧٤٣  ٣٠٩  ٢٦٢  بوركينا فاسو
  ٦٢٧  ٢٢٦  ٢٢٠  ١٨٥  ٢١٦  ١٢٣  تشاد

  ٩٤  ٨٦  ١٠٧  ٩٣  ٧٩  ٦٣  جزر القمر
  ١٢١  ٨٩  ٩٣  ٩٩  ٧٣  ٧١  جيبوتي
  ١٢١  ٩٨  ٨٣  ٥٩  ١٠٥  ١٠٧  مبياغا
    ٩٥  ١١٠    ١٦٩  ٢٠١  غينيا

  ٨٠  ٨٠  ٧٢  ٣٢  ١٠١  ٧٠  غينيا بيساو
  ٢٣٢  ١٨٧  ٢٠٢  ١٥٨  ١٣١  ٩٤  المالديف
  ٩٧٢  ٨٥٦  ٨٥٤  ٩٤١  ٥٨٦  ٣٥١  مالي

        ٤١٠  ٣٩١  ٢٨٦  موريتانيا
  ١١٥٨  ١٠٥٥  ١١٢٢  ٩٢٦  ٧٩١  ٧١٧  موزمبيق
  ٣٧٢  ٢٠٥  ٢٥٦  ٢٥٧  ١٣٢  ١٠٨  النيجر
  ١٣٣٧  ١١٩٣  ١٣٧٥  ١٠٩٧  ٦٢٨  ٤٤٩  السنغال
  ١٨٤  ١٧١  ١٢٤  ٦٦  ٨٣  ٥٢  سيراليون
              الصومال
  ١٦٦٤  ١٨٧١  ١٣٢٧  ٥٢٣  ٢٤٥  ٥٠  السودان
  ٣٧٥  ١٩٥  ٣٥٧  ٢٠٢  ٢٠٢  ١٢٧  توغو
  ١٨١٥  ١٣٤٦  ١٢٩٧  ١٠٦٧  ٩٢١  ٩٨٨  اوغندا
  ٧٥٢٩  ٦١٢٤  ٥٦١٩  ٤٩٢٥  ٤٣٤٧  ٣٦٧٦  اليمن

  ٢١٩٦٨  ١٧٧٨٩  ١٧٦٥٩  ١٥٠٣٦  ١١٧٧٦  ٩٦٥٤  مجموع الدول الاقل نموا
  ٧٨٠٩٤  ٥٦٣٨٠  ٤٢٨٩٥  ٣٢٧١٣  ٢٢٩٠٥  ١٨١٦٩  الجزائر
  ٢٥٠٦  ١١٧٩  ١٠٦٦  ٧٩٣  ٧١٠  ٧٢٨  ازربيجان
      ١٩٢٥  ١٧٥٦  ١٧٠١  ١٦٩٢  البحرين
  ٥٢٤  ٤٩٥  ٥٠١  ٤٧٦  ٤٣٢  ٣٩٣  بروناي
  ١١١٦  ٦٦٩  ٤٤٠  ١٩٤  ١٣٨  ١٠  الغابون
              ٕايران
  ١٩٥٨١  ١٢١٢١  ٧٧٦٠        العراق
  ١٢٥٩٥  ٨٨٧٥  ٨١٧٥  ٧٤٨٣  ٩٠٧٦  ٩٩٤٥  الكويت
  ٥٩٤٢٧  ٣٩٥٦٢  ٢٥٤٨٠  ١٩٣٤٠  ١٤١٠٣  ١٤٨٧٢  ليبيا

  ٤٢٣٩٧  ٢٨٣١٨  ١٦٨١٨  ٧٠٤٠  ٧٢٢٦  ١٠٥٠٧  نيجيريا
  ٥٠٢٦  ٤٣٦٤  ٣٥٦٨  ٣٥٤٩  ٣١٢٨  ٢٣٧٦  عمان
  ٥٣٩٥  ٤٥٤٩  ٣٣٦٨  ٢٩٠٧  ١٥٤٤  ١٣١٩  قطر

  ٢٧٥٨٧  ٢٦٥٦٦  ٢٧٠٦٩  ٢٢٣٣٨  ٢٠٣١٦  ١٧٦٨١  السعودية
              تركمنستان

  ٢٧٦٨١  ٢١٠٣٩  ١٨٣٧٩  ١٤٩٠٠  ١٥٠٠٢  ١٤٢٤٥  الامارات العربية
  ٢٨١٩٢٨  ٢٠٤١١٨  ١٥٧٤٤٤  ١١٣٤٨٨  ٩٦٢٨١  ٩١٩٠٨  مجموع الدول المصدرة للنفط

  ١٧٧٣  ١٤٠٦  ١٣٤٧  ٩٩٧  ٨٢٧  ٧٤٣  البانيا
  ١٧٢٠  ٩٥١  ٨٢٣  ٦٣٢  ٦٢١  ٣٣٣  الكاميرون
  ١٨٠٢  ١٣٢٣  ١٦٨٠  ١٢٨٨  ١٨٣٧  ١٠٢٤  ساحل العاج

  ٢٤٥١٨  ٢٠٦٣٧  ١٤١٥٧  ١٣٤٢٠  ١٣٠٥٣  ١٢٩٨٨  مصر
  ٢٨٠  ٢٥٢  ٢٣٠  ٢٧٣  ٢٨٠  ٢٨٩  غويانا

  ٤١١٩٨  ٣٣١٨٦  ٣٤٦٦٨  ٣٤٥٢٧  ٣٠٥٢٨  ٢٧٣٧٨  اندونيسيا
  ٦٧٣٨  ٥٢٥٨  ٥٢٢٤  ٥١٣٠  ٣٩١٩  ٣٠٧٧  الاردن

  ١٧٧٩٢  ٦٠٩٣  ٨٤٠٤  ٤١٨٣  ٢٥١٩  ٢٠٠٧  كزاخستان
  ٧٦٦  ٥٧١  ٥٢٤  ٣٦٠  ٢٨٥  ٢٦٥  كيرغزستان

  ١٣٤٠٧  ١١٩٠٣  ١١٦٣٩  ١٢٣٦٤  ٧١٤٠  ٥٠٣٨  لبنان
  ٨٢٣٢٣  ٦٩٩٤٦  ٦٥٣٤٥  ٤٣٢٧٦  ٣٢٨٨٣  ٢٩٦٦٥  ماليزيا
  ٢٠٣٨٨  ١٦٢١٠  ١٦٢٠٤  ١٣٦٧٩  ٩٩٨٨  ٨٥١٥  المغرب
  ١١٥٧٠  ١٠٠٤٧  ٩٧١٩  ١٠٨٠٥  ٧٩٦٣  ٣٦٥٨  باكستان
              فلسطين
  ٢١٦  ١٢٦  ١٢٨  ١٠٤  ١٠٥  ١٢٠  سورينام
              سوريا

  ١٧٦  ١٦٨  ١٥٦  ١١٠  ٨٨  ٩٣  طاجكستان
  ٦٧٨٩  ٤٤٤٣  ٣٩٠٤  ٢٩٠٩  ٢٢٥٨  ١٩٩٩  تونس
  ٦١٢١٥  ٥٠٦٤٨  ٣٥٣٧٩  ٣٣٥٦٨  ٢٦٦٨١  ١٨٩٧١  تركيا

              اوزبكستان
  ٢٩٢٦٧٠  ٢٣٣١٦٧  ٢٠٩٥٣٠  ١٧٧٦٢٣  ١٤٠٩٧٣  ١١٦١٦٢  مجموع الدول متوسطة النمو
  ٥٩٦٥٦٦  ٤٥٥٠٧٣  ٣٨٤٦٣٢  ٣٠٦١٤٧  ٢٤٩٠٣٠  ٢١٧٧٢٤  مجموع دول المنظمة

مجموع الدول 
  المتقدمة

١٤٣٦٩٩٤  ١٣٤٤٩٤٦  ١٣٩٨٦٤٢  ١٢٠٧١٥٢  ٩٧٩٠١٠  ٨٧٠٩٩٧  

  ٣٦٥٦٨٩٣  ٢٩٠٤٩٩٩  ٢٤٣٦٦٦٣  ١٩٠٧٤٥٤  ١٥٠٩٨٣١  ١٢٨٧٧٤٩  مجموع الدول النامية
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  ٤٦

  )مليون دولار( ٕاجمالي الدين الخارجي: ١٣ٔ- ا الملحقالجدول
  

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  
              فغانستانٔا

  ١٨٩٣٥  ٢٠١٢٩  ١٨٧٧٤  ١٧٠٤٦  ١٥٢٥٠  ١٥٧١٧  )ديون قليلة(بنغلاديش 
  ١٨٥٥  ١٩١٦  ١٨٢٨  ١٨٣٦  ١٦٦١  ١٥٩١   *)وسطةديون مت(بنين 

  ٢٠٤٥  ٢٠٤٩  ١٧٣٦  ١٥٤٨  ١٤٩٥  ١٤٢٤   *)ديون متوسطة (بوركينا فاسو
  ١٦٣٣  ١٧٠١  ١٥٩٠  ١٣٢٣  ١١٣٦  ١١٣٨   * )ديون عالية(تشاد 

  ٢٨٩  ٣٠٩  ٢٩٣  ٢٧٦  ٢٤٨  ٢٣٨  )ديون عالية (جزر القمر
  ٤٢٤  ٤٢٨  ٣٩٦  ٣٣٥  ٢٦٣  ٢٦٢  )ديون قليلة(جيبوتي 
  ٦٧٢  ٦٧٤  ٦٣٤  ٥٧٧  ٤٨٨  ٤٨٣  ) *ديون عالية (غامبيا
  ٣٢٤٧  ٣٥٣٨  ٣٤٥٧  ٣٤٠١  ٣٢٥٤  ٣٣٨٨  ) *ديون عالية (غينيا

  ٦٩٣  ٧٦٥  ٧٤٥  ٦٩٩  ٦٦٨  ٨٠٤  ) *ديون عالية (غينيا بيساو
  ٣٦٨  ٣٥٣  ٢٨٤  ٢٧٢  ٢٣٥  ٢٠٦  )  ديون عالية (المالديف

  ٢٩٦٩  ٣٣٠  ٣١١٤  ٢٨٢٧  ٢٩١٠  ٢٩٨٠   *)ديون قليلة(مالي 
  ٢٢٨١  ٢٣١٢  ٢٣٣٣  ٢٢٤٤  ٢٢٦٣  ٢٣٧٨  ) *ديون متوسطة (موريتانيا
  ٥١٢١  ٥٠٤٧  ٤٧٥٥  ٥٠٤٩  ٤٨٩١  ٧٢٥٧   *)ديون قليلة(موزمبيق 
  ١٩٧٢  ١٩٦٧  ٢٠٦٧  ١٧٨٤  ١٥٨٧  ١٦٧٧  ) *ديون متوسطة (النيجر

  ٣٧٩٣  ٣٨٢٥  ٤٣٦٧  ٤٠٨٦  ٣٦٤٤  ٣٥٩٠   *)ديون قليلة(السنغال 
  ١٦٨٢  ١٧٢٨  ١٦٠٤  ١٤٤٠  ١٢٩٢  ١٢٢٦  ) *ديون عالية (سيراليون
  ٢٧٥٠  ٢٨٤٩  ٢٨٣٨  ٢٦٨٩  ٢٥٦٣  ٢٥٦٢  )ديون عالية (الصومال
  ١٨٤٥٥  ١٩٣٥٣  ١٨٤٠٦  ١٧٣١٤  ١٦٥٢٤  ١٦٤١١  )ديون عالية (السودان
  ١٧٠٨  ١٨٣٦  ١٧٠٢  ١٥٧٣  ١٣٩٥  ١٤٣٠  ) ديون عالية(توغو
  ٤٤٦٣  ٤٧٩٠  ٤٥٧٥  ٣٩٩٣  ٣٧٣٣  ٣٤٩٨  ) *ديون متوسطة (ٔاوغندا
  ٥٣٦٣  ٥٤٨٨  ٥٣٧٥  ٥٢٢٥  ٥٠٨٧  ٥٠٧٥  )ةديون قليل(اليمن 

  ٨٠٧١٧  ٨٤٣٧٧  ٨٠٨٧٤  ٧٥٥٣٧  ٧٠٥٨٧  ٧٣٣٣٦  ٔمجموع البلدان الاقل نموا
  ١٦٨٧٩  ٢٢١٧٦  ٢٣٥٢٣  ٢٢٨٢٨  ٢٢٥٦٦  ٢٥٢٧٢  )ديون قليلة(الجزائر 
  ١٨٨١  ١٩٨٢  ١٧٤٦  ١٤٩٩  ١٢٩٩  ١٣٥٢  )ديون قليلة( ازربيجان
              البحرين
              بروناي
  ٣٩٠٢  ٤١٥٠  ٣٧٩٢  ٣٥٤٦  ٣٤٢٣  ٣٩٢٠  )ديون عالية( الغابون
  ٢١٢٦٠  ٢٠٣٥٦  ١٣٩١٢  ٨٩٠٠  ٧٤٨٠  ٧٩٧٨  )ديون قليلة (ٕايران
              العراق
              الكويت
              ليبيا

  ٢٢١٧٨  ٣٧٨٨٣  ٣٤٧٠٠  ٣٠٤٧٦  ٣١٠٤٢  ٣١٣٥٥  )ديون متوسطة( نيجيريا
  ٣٤٧٢  ٣٨٧٠  ٣٩٦٣  ٤٧٠٨  ٦٠٢١  ٦٥٦٤  )ديون قليلة (عمان
              قطر

              السعودية
  ١٠٩٢  ١٤٨١  ١٧٠٤  ١٩٧٨  ٢٢٨٥  ٢٥٤٩  )ديون متوسطة (تركمنستان

              الامارات العربية
  ٧٠٦٦٤  ٩١٨٩٨  ٨٣٣٤٠  ٧٣٩٣٥  ٧٤١١٦  ٧٨٩٩٠   دول المصدرة للنفطمجموع ال
  ١٨٣٩  ١٥٤٧  ١٤٨٤  ١١١٨  ١٠٩٥  ١٠٦١  )ديون قليلة( البانيا

  ٧١٥١  ٩٠٧٠  ٩٦٧٥  ٨٧٦٢  ٨٦١١  ٩٣٦٤  ) *ديون متوسطة( الكاميرون
  ١٠٧٣٥  ١١٧٣٩  ١٢١٨٧  ١١٧٩١  ١١٦١٨  ١٢١٣٨  )ديون عالية( ساحل العاج

  ٣٤١١٤  ٣٠٢٩٢  ٣١٣٨٣  ٣٠٠٠١  ٢٩٣٣٣  ٢٩١٨٧  )ديون قليلة( مصر
  ١١٩٦  ١٣٣٣  ١٤٣٧  ١٣٧٣  ١٣١٠  ١٣٦٤  ) *ديون عالية( غويانا

  ١٣٨٣٠٠  ١٣٩٧٢٣  ١٣٦٩٥٦  ١٣٢٨٣٩  ١٣٣٨٢٨  ١٤٤١٥٩  )ديون عالية (اندونيسيا
  ٧٦٩٦  ٨٠٦٦  ٨٣٣٧  ٨١٠٨  ٧٥٣٤  ٧٣٥٥  )ديون عالية (الاردن

  ٤٣٣٥٤  ٣٢٨١٢  ٢٢٧٦٧  ١٧٩٨١  ١٤٨٨٧  ١٢٤٣٣  )ديون عالية (كازخستان
  ٢٠٣٢  ٢١٠٧  ٢٠٢٤  ١٨٥١  ١٧١٧  ١٨٢٧  )ديون عالية (جمهورية القيرغيز

  ٢٢٣٧٣  ٢٢١٧٣  ١٩٦٠٥  ١٧٠٨٢  ١٢٤٥١  ٩٨٥٧  )ديون عالية (لبنان
  ٥٠٩٨١  ٥٢١٥٦  ٤٨٥٥٧  ٤٨٢٧٢  ٤٥٠٨٩  ٤١٨٧٤  )ديون متوسطة (ماليزيا
  ١٦٨٤٦  ١٧٦٤٠  ١٨٩١٠  ١٨٣٩٩  ١٩١٦٣  ٢٠٧١٣  )ديون قليلة (المغرب
  ٣٣٦٧٥  ٣٥٥٤٧  ٣٥٧٤١  ٣٣٥٨٦  ٣١٦٥٥  ٣٢٧٨١  )ديون متوسطة (باكستان
              فلسطين
              سورينام
  ٦٥٠٨  ١٨٩٨١  ١٩٢٦٦  ١٩٩٦٦  ٢٠٧٤١  ٢١٦٥٧  )ديون عالية (سوريا

  ١٠٢٢  ٩١٠  ١١٥٢  ١١٤٢  ١٠٥٨  ١٠٣٤  )ديون عالية (طاجكستان
  ١٧٧٨٩  ٢٠٠٠٨  ١٨٣٤١  ١٥٤٠٠  ١٢٨٣٢  ١١٣٠٧  )ديون متوسطة (تونس
  ١٧١٠٥٩  ١٦٢٤٠٤  ١٤٥١٤٨  ١٣٠٩٥١  ١١٣١٦١  ١١٧١٠٨  )ديون عالية (تركيا

  ٤٢٢٦  ٤٨٣٣  ٤٩٢١  ٤٧٩٨  ٤٨٧٧  ٤٦٣٤  )ديون متوسطة (اوزبكستان
  ٥٧٠٨٩٦  ٥٧١٣٤١  ٥٣٦٨٩١  ٥٠٣٤٢٠  ٤٧٠٩٦٠  ٤٧٩٨٥٣  مجموع الدول متوسطة النمو

  ٧٢٢٢٧٨  ٧٤٧٦١٦  ٧٠١١٠٥  ٦٥٢٨٩٢  ٦١٥٦٦٣  ٦٣٢١٧٩  لمنظمةمجموع دول ا
   ٢٧٤٢٣٧٨  ٢٧٦٦٧٥٤  ٢٥٨٧٩٢٧  ٢٣٦٦٦٥١  ٢٢٦٠٥١٦  ٢٢٦٦٤٧١  الدول النامية
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  ٤٧

  )مليون دولار(ٔصافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر : ١٤ٔ- ا الملحقالجدول
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  ٢٠٠١  ٢٠٠٠  

              ٔافغانستان
  ٨٠٢  ٤٤٩  ٢٦٨  ٥٢  ٧٩  ٢٨٠  بنغلاديش
  ٢١  ١٠٨  ٤٨  ١٨  ٥١  ٦٧  بنين

  ١٩  ١٤  ٢٩  ١٥  ٩  ٢٣  بوركينا فاسو
  ٧٠٥  ٤٧٨  ٧١٣  ٩٢٤  ٤٦٠  ١١٥  تشاد

  ١  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  رجزر القم
  ٨٤  ٨٢  ٦٠  ٥٦  ٢٨  ٣١  جيبوتي
  ٥٢  ٥٧  ٢٢  ٤٣  ٣٦  ٤٤  غامبيا
  ١٠٢  ٩٨  ٧٩  ٣٠  ٢  ١٠  غينيا

  ١٠  ٢  ٤  ٤  ٠  ١  غينيا بيساو
  ١٠  ١٥  ١٤  ١٢  ١٢  ١٣  المالديف
  ١٥٩  ١٠١  ١٣٢  ٢٤٤  ١٢٢  ٨٢  مالي

  ١١٥  ٥  ٢١٤  ١١٨  ٩٢  ٤٠  موريتانيا
  ١٠٨  ٢٤٥  ٣٣٧  ٣٤٨  ٢٥٥  ١٣٩  موزمبيق
  ١٢  ٢٦  ١٥  ٢  ٢٣  ٨  النيجر
  ٥٤  ٧٧  ٥٢  ٧٨  ٣٢  ٦٣  السنغال
  ٥٩  ٦١  ٩  ١٠  ١٠  ٣٩  سيراليون
  ٢٤  ٢١  ١-  ٠  ٠  ٠  الصومال
  ٢٣٠٥  ١٥١١  ١٣٤٩  ٧١٣  ٥٧٤  ٣٩٢  السودان
  ٣  ٥٧  ٣٤  ٥٣  ٦٤  ٤٢  توغو
  ٢٥٧  ٢٢٢  ٢٠٢  ١٨٥  ١٥١  ١٦١  ٔاوغندا
  ٢٦٦-  ١٤٤  ٨٩-  ١١٤  ١٥٥  ٦  اليمن

  ٤٦٣٥  ٣٧٧٢  ٣٤٩٢  ٣٠١٩  ٢١٥٥  ١٥٥٥  ٔمجموع البلدان الاقل نموا
  ١٠٨١  ٨٨٢  ٦٣٤  ١٠٦٥  ١١١٣  ٤٣٨  الجزائر
  ١٦٨٠  ٣٥٥٦  ٣٢٨٥  ١٣٩٢  ٢٢٧  ١٣٠  ازربيجان
              البحرين
              بروناي
  ٣٠٠  ٣٢٠  ١٥٨  ٣٩  ٨٩-  ٤٣-  الغابون
  ٣٠  ١٠٠  ٤٨٢  ٥٤٨  ٦١  ٣٩  ٕايران
              العراق
              الكويت
              ليبيا

  ٢٠١٣  ١٨٧٤  ٢٠٠٥  ١٨٧٤  ١١٩١  ١١٤٠  نيجيريا
  ٧١٥  ٢٠٠  ٤٨٩  ١٠٩  ٥  ٨٢  عمان
              قطر

              السعودية
  ٦٢  ١٥-  ١٠٠  ١٠٠  ١٧٠  ١٢٦  تركمنستان
              ٕالامارات

  ٥٨٨١  ٦٩١٧  ٧١٥٣  ٥١٢٧  ٢٦٧٨  ١٩١٢  مجموع البلدان المصدرة للنفط
  ٢٦٢  ٣٤١  ١٧٨  ١٣٥  ٢٠٧  ١٤٣  البانيا

  ١٨  ٠  ٢٢٠  ٦٠٢  ٧٣  ١٥٩  الكاميرون
  ٢٦٦  ٢٨٣  ١٦٥  ٢١٣  ٢٧٣  ٢٣٥  ساحل العاج

  ٥٣٧٦  ١٢٥٣  ٢٣٧  ٦٤٧  ٥١٠  ١٢٣٥  مصر
  ٧٧  ٣٠  ٢٦  ٤٤  ٥٦  ٦٧  غويانا

  ٥٢٦٠  ١٨٩٦  ٥٩٧-  ١٤٥  ٢٩٧٧-  ٤٥٥٠-  ٕاندونيسيا
  ١٥٣٢  ٦٥١  ٤٣٦  ٧٤  ١٣٨  ٨١٥  ٔالاردن

  ١٩٧٥  ٤١٥٧  ٢٠٩٢  ٢٥٩٠  ٢٨٣٥  ١٢٨٣  كزاخستان
  ٤٣  ١٧٥  ٤٦  ٥  ٥  ٢-  كيرغزستان

  ٢٥٧٣  ١٨٩٩  ٢٨٦٠  ١٣٣٦  ١٤٥١  ٩٦٤  لبنان
  ٣٩٦٦  ٤٦٢٤  ٢٤٧٣  ٣٢٠٣  ٥٥٤  ٣٧٨٨  ماليزيا
  ١٥٥٢  ٧٨٧  ٢٣١٣  ٧٩  ١٤٤  ٢٢١  المغرب
  ٢١٨٣  ١١١٨  ٥٣٤  ٨٢٣  ٣٨٣  ٣٠٨  باكستان
              فلسطين
              سورينام
  ٤٢٧  ٢٧٥  ١٦٠  ١١٥  ١١٠  ٢٧٠  سوريا

  ٥٤  ٢٧٢  ٣٢  ٣٦  ٩  ٢٤  طاجكستان
  ٧٢٣  ٥٩٣  ٥٤١  ٧٩٥  ٤٥٧  ٧٥٢  تونس
  ٩٨٠٥  ٢٨٨٣  ١٧٥٢  ١١٣٧  ٣٣٥٢  ٩٨٢  تركيا

  ٤٥  ١  ٧٠  ٦٥  ٨٣  ٧٥  اوزبكستان
  ٣٦١٣٧  ٢١٢٣٨  ١٣٥٣٨  ١٢٠٤٤  ٧٦٦٣  ٦٧٦٩  نمومجموع البلدان متوسطة ال
  ٤٦٦٥٣  ٣١٩٢٧  ٢٤١٨٣  ٢٠١٩٠  ١٢٤٩٦  ١٠٢٣٦  مجموع دول المنظمة

  ٢٨٠٧٩٥  ٢١٧٨٤٠  ١٥٩٩٧٣  ١٥٧٠٦٥  ١٧٤٨٣٣  ١٦٦٥٠٥  البلدان النامية
 .م٢٠٠٧البنك الدولي، تمويل التنمية الدولية، :المصدر 



 

  ٤٨

  للدول  السيرة الموجزة
  

  النقاط الفنية والبنية
ٕالسيرة الموجزة التالية للدول الاعضاء تم اعدادها من قبل مركز انقرة وتقدم لمحة اقتصادية عامة حول كل دولة  ٕٔ ٔ

ٕمن الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي ٕوتشمل هذه السيرة الموجزة معلومات عن النسب الاقتصادية . ٔ ِّ
ٕموه السنوية، والهيكلة الاقتصادية، والتضخم، والتجارة الى جانب لمحة اجتماعية ٔالاساسية للقطر، ومعدلات ن ٕ ٕ

  .عامة عنه
  

ٔتشمل السيرة الموجزة للقطر اخر البيانات المتاحة من شعبة الاحصاء بالامم المتحدة، واليونسكو، والبنك  ٕ ٓ
ٕسيرة الموجزة فقط الى وتهدف ال. ٕالدولي، مكتب الويات المتحدة للاحصاء السكاني وصندوق النقد الدولي

  .ٔتقديم معلومات عامة ومختصر تنويري عن الدول الاعضاء
  

  ٔبنية السيرة الموجزة للدول الاعضاء
قدمت البيانات المضمنة في الجداول في . تعرض السير الموجزة بيانات في شكل جداول ورسومات بيانية

  :ٔقسمين اساسيين
  

ٕيقدم الجزء الاول بيانات تتعلق بالموقف الا جتماعي العام للقطر شاملة محتوية على المؤشرات الديموغرافية ٔ
ٕقورنت بيانات القطر موضوع الاهتمام بمتوسطات الاقليم الجغرافي وتصنيف الدخل . وبعض مؤشرات التنمية ٕ
ٔلم يكتفى، عند حساب هذه المتوسطات، بوضع الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر . الذي لشمل القطر َ ُ
ة لتلك المجموعة فحسب، بل كل الدول المصنفة ٕالاسلامي التابع

  .بداخلها
  
ٔ الجزء الثاني المؤشرات الاقتصادية الاساسية التي تشمل ميقد ٕ

ٕنسب، ومعدلات النمو السنوي، والهيكلة الاقتصادية، والتضخم 
كم وفير من البيانات متوفرة حول . م٢٠٠٦-٢٠٠٤ٔوالتجارة للاعوام 

ٕمعظم الدول، ولكن تم الاشارة الى غير المتاحة / البيانات المفقودةٕ
  [..].بـ 
  

تم تقديم خمس رسومات بيانية مقابلة للجداول الحاوية للبيانات 
تقدم الرسومات البيانية . ٕحتى تتم عملية الاستعراض بشكل سريع

ٕمعينات التنمية والنسب الاقتصادية، وتغيرات النسب المئوية 
ن الحساب الجاري، لبيانات متسلسلة تسلسلا زمنيا للتضخم، وميزا

  .والصادرات والواردات
  

ِّمعين بياني يقارن بشكل مرئي العديد من السمات النوعية والكمية 
من الممكن عقد المقارنة المرئية ). ١كما هو في الرسم البياني (

ٔبين الاوضاع عند وضع الرسومات البيانية في اوضاع مختلفة  ٔ
ّولكن يجب الا تفسر. ٕباستخدام نفس المحاور  المحاور، في ٔ

ٕالمعين البياني، باعتبارها احداثيات ديكارتية ّوالسبب هو ان كل . ٕ ٔ
ٕواحد من المتغيرات في المعين البياني رسمت باستخدام نفس 
ّمقياس الرسم طالما ان المعينات البيانية تستخدم في الغالب قيم  ٔ

يمكن مقارنة المتغيرات المختارة بمعين بياني . قياسية لكل متغير
َُشكل المعين البياني المرجعي بمزج القيم القياسية . مرجعي ِّ

قيم المعين المرجعي، التي قورنت بها . للبيانات المرادة بخط
ِّاي نقطة خارج . ١ٔمؤشرات الاربعة، هي قيم مرجعية وتساوي  ٔ

َّالمعين المرجعي تعني ان موقف القطر قد فاق متوسط المجموعة،  ٔ
ُّفي الوقت الذي تشير فيه اي نقطة ٕ داخل المعين المرجعي الى ٕ

  معين التطـور 

اة المتوقع   متوسط الحي

معدل القراءة 
والكتابة

ال   ات األطف معدل وفي

دخل   إجمالي ال
رد  القومي للف

ر  القط الدخل المنخفض والمتوسط  

بمؤشرات ) ٔباللون الاخضر(يضع مقارنة بين مؤشرات مختارة لقطر ما : ١الرسم البياني 

)باللون الاحمر(مجموعة الدخل المنخفض والمتوسط المرجعية   

) ٔاحمر(مع المعين المرجعي ) ٓباللون الاخضر(معين غير مكتمل : ٢الرسم البياني 

.١بنقاط تقاطع عند قيمة    

  معين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل القراءة 
والكتابة

معدل وفيات األطفال

إجمالي الدخل 
القومي للفرد

القطر الدخل المنخفض والمتوسط



 

  ٤٩

ٔ له متوسط ادنى من متوسط دخل المجموعة ١البياني رقم فعلى سبيل المثال، القطر الممثل في الرسم . العكس
ٔالتي ينتمي اليها وكذلك متوسط معدل الوفيات، ومعرفة القراءة والكتابة وله متوسط اعلى من متوسط المجموعة  ٕ

  .توسط الحياة المتوقعٕفيما يتعلق باجمالي الدخل القومي وم
  

ٕيعتبر المعين البياني معين جزئي في حال عدم توفر او اكتمال البيانات كما هو موضح بالرسم البياني  ّوبما ان . ٢ٔ ٔ
ٕالبيانات المتعلقة باجمالي الدخل القومي للفرد غير متوفرة حول ذلك القطر، فانه ليس من الممكن رسم مربع  ٕ

ٔ يشكل مثلث بقيم متوسط الحياة المتوقع، ومعدلات وفيات الاطفال ومعرفة ٔبربط قيم المظاهر الاربع، ولهذا
  .القراءة والكتابة

  
ٔيبين معين التطور في السير الموجزة للاقطار المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الاربعة  ٕ ٕ متوسط الحياة المتوقع، (ٔ

لدولة معينة مقارنة بالمتوسطات ) ٔاطفالٕاجمالي الدخل القومي للفرد، ومعدلي معرفة القراءة والكتابة ووفيات ال
  .م٢٠٠٦ذات الصلة بتصنيف الدخل الذي تنتمي له الدولة في العام 

  
ٔالمؤشرات الاقتصادية الاربعة المختارة ) ٕ٪ من الناتج المحلي الاجمالي(ٕيبين معين النسب الاقتصادية  التجارة، (ٕ

 معينة مقارنة بالمتوسطات ذات العلاقة بتصنيف لدولة) ٔوالمدخرات المحاية، وتكوين راس المال، والمديونية
ٕكل المتغيرات في معين النسب الاقتصادية، عدا المديونية، تستخدم بيانات عام . ٕالدخل الذي تنتمي اليه الدولة

ٔوللحصول على نطاق اكثر شمولية فقد استخدمت بيانات عام . م٢٠٠٦ وفيما . م عند تناول المديونية٢٠٠٥ٔ
سابية، فقد حصل على قيم التجارة بجمع الصادرات والواردات مقسومة بالناتج المحلي يتعلق بالعملية الح

ٔاما المدخرات المحلية وتكوين راس المال فقد تم الحصول على قيمها بقسمها على الناتج المحلي . ٕالاجمالي ٔ
ٕالاجمالي وحصل على قيمة المديونية بقسمة اجمالي الديون الخارجية على الناتج المحلي ال   .ٕاجماليٕ

  
ٕالرسومات البيانية الثلاثة الاخيرة تبين التضخم، وميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي وبيانات  ٕ ٔ

 .م٢٠٠٦ و٢٠٠١ٔنمو الصادرات والواردات التي رسمت بيانات تغير نسبها المئوية بين الاعوام 



الدخل المنخفض والمتوسطالدخل المرتفع

1,469,283999,8155,566,620(2006)السكان (1000)

3,63135,5225,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ($)

ٔاطلس، $) 1,44937,9502,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.880.661.30(2006)السكان (%)

3.210.501.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 45.1877.2443.51(2006)سكان الحضر (% 

67.0993.9976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق عمر 15 سنة)

57.667.2145.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

62.2478.1263.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

200420052006ٕالمعدلات الاقتصادية الرئيسية

2,175.162,583.473,064.49

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ23.3122.4522.97

30.2732.8434.37ٕاجمالي المدخرات المحاية/الناتج المحلي الٕاجمالي

43.2846.2847.57صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

36.4236.5236.53واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

4.808.368.65ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

50.9040.5048.95ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.461.58فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..17.2316.44ٕاجمالي خدمة الديون/الصادرات

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

6.466.086.21

4.464.114.25

3.254.717.14

7.295.786.59

6.527.155.05

8.547.944.41

11.828.397.81

16.6112.4912.25

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕهيكلة الاقتصاد (% 

12.4011.3511.58

41.8444.5844.06

45.7644.0744.36

13.9313.4512.63

200420052006التضخم

152.40167.31181.93(100=2000)ٔاسعار المستهلك

122.10137.79155.56(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

941,4391,195,7351,457,818

792,221943,5611,119,418

104,177215,323264,388

ٓاخر عام متوفر.     ** باسعار 1990الثابتة   *

ٕٕٕٕمجموعة الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلاميمجموعة الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلاميمجموعة الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلاميمجموعة الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي ٔٔ ٔٔ

الصناعة

الخدمات

النفقات الحكومية الختامية العامة

صادرات السلع والخدمات

النفقات الحكومية الختامية العامة

صادرات السلع والخدمات

الصناعة

الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

50

مجموعة منظمة 

المؤتمر الٕاسلامي

العالم

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقعة

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٕمنظمة المؤتمر الاسلامي الدول النامية

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٕمنظمة المؤتمر الاسلامي الدول النامية

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٔٔافغانستانافغانستانافغانستانافغانستان ٓٓجنوب اسياجنوب اسياجنوب اسياجنوب اسيأٔ ٓٓ
الدخل المنخفض الدخل المنخفض الدخل المنخفض الدخل المنخفض 

والمتوسطوالمتوسطوالمتوسطوالمتوسط

26,0881,542,5715,566,620(2006)السكان (1000)

3,3635,662..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ($)

ٔاطلس، $) 3107412,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

4.071.621.30(2006)السكان (%)

2.071.76..(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 27.6227.8443.51(2006)سكان الحضر (% 

28.0058.1476.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق عمر 15 سنة)

160.2070.9345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

43.3061.3963.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

5.706.848.31

ٔتكوين اجمالي راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ17.4621.3017.29

30.77-24.77-31.75-ٕاجمالي المدخرات المحاية/الناتج المحاي الٕاجمالي

31.4925.2032.88صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

80.7071.2680.94واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.75-1.840.60ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الديون الخارجية/الناتج المحلي الٕاجمالي

......مدفوعات الفائدة/الناتج المحلي الٕاجمالي

......خدمة الديون الٕاجمالية/الصادرات

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

9.4414.5311.10

5.0710.006.75

-4.916.7422.46

27.4921.751.83

9.399.7814.32

13.9113.4910.31

-17.88-8.3144.91

-2.761.1126.17

ٕللناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕهيكلة الاقتصاد (% 

41.6039.4942.37

23.3625.2822.41

35.0635.2435.20

9.799.719.64

200420052006التضخم

95.72108.39121.77(100=2000)ٔاسعار المستهلك

142.10148.90162.80(100=1990)المخفض الضمني للناتج المحلي الٕاجمالي 

200420052006التجارة (مليون $)

1,7951,7242,732

4,6004,8746,725

10541-145

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

صادرات السلع والخدمات

النفقات الحكومية العامة الختامية

صادرات السلع والخدمات

الزراعة

ٔٔافغانستانافغانستانافغانستانافغانستان ٔٔ

الصناعة

الخدمات

النفقات الحكومية العامة الختامية

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

الخدمات

ٔٔمؤشرات اساسيةمؤشرات اساسيةمؤشرات اساسيةمؤشرات اساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

51

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

ٓاخر عام متوفر.     ** باسعار 1990الثابتة   *

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقعة

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٔافغانستان الدخل المنخفض والمتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٔافغانستان الدخل المنخفض والمتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٔٔالبانياالبانياالبانياالبانيا الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىٔٔ

3,172879,7905,566,620(2006)السكان (1000)

5,77720,2175,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,92319,3812,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

0.580.211.30(2006)السكان (%)

0.220.281.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 45.6469.1743.51(2006)سكان الحضر (% 

98.7196.7476.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

20.8013.1345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

77.4075.2263.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

7.558.499.29

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ48.6248.0951.14

27.0125.3727.05ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

21.2321.9123.30صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

42.8545.7246.52واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

5.77-6.44-3.87-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..20.5021.67ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.300.37فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..4.664.36ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

6.695.6210.55

6.034.979.91

6.176.999.76

17.36-6.3416.27

6.418.228.96

4.30-1.218.35

9.3710.1710.75

6.294.1810.20

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

21.9322.9322.71

23.4321.2822.16

54.6455.7955.13

10.9310.7210.19

200420052006التضخم

114.23116.93119.50(100=2000)ٔاسعار المستهلك

245.20261.00258.40(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

1,6031,8602,165

3,2353,8814,322

-292-547-536

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ٔٔالبانياالبانياالبانياالبانيا ٔٔ

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٔالبانيا الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٔالبانيا الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

33,351352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

6,8995,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

3,0352,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.511.821.30(2006)السكان (%)

3.583.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 63.9360.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

69.8773.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

29.9027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

73.3072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

85.03102.33115.95

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ33.2431.5532.27

47.6954.8859.15ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

40.1947.6049.85صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

25.7424.2822.98واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

13.0720.7024.04ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..26.0816.49ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.210.90فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..16.7512.27ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.205.302.69

3.643.741.16

2.105.003.93

4.395.502.82

4.425.542.79

4.506.002.46

3.404.503.81

13.3010.80-3.03

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

9.938.119.42

55.0160.4056.27

35.0531.5034.31

13.8211.5512.12

200420052006التضخم

112.25114.04116.90(100=2000)ٔاسعار المستهلك

96.20110.00121.40(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

34,17848,71557,798

21,88624,84326,639

11,11621,18327,868

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

الجزائر الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

الجزائر الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006

نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات (%)(%)(%)(%)

-5

0

5

10

15

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006

الصادرات الواردات



ٔٔازربيجانازربيجانازربيجانازربيجان الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىٔٔ

8,406879,7905,566,620(2006)السكان (1000)

6,00820,2175,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

1,86919,3812,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

0.650.211.30(2006)السكان (%)

2.960.281.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 52.0069.1743.51(2006)سكان الحضر (% 

96.7476.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

60.2013.1345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

65.6075.2263.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

8.6813.2519.85

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ58.0041.5331.56

31.2847.4556.34ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

48.7962.9470.29صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

72.7252.9040.97واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

29.831.2615.64-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..22.8414.20ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.310.28فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..5.662.85ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

10.1626.4534.47

9.6325.7533.61

4.977.560.85

30.5810.5319.09

7.717.8217.06

14.642.173.86

27.9463.1150.17

22.21-8.034.14

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

11.759.847.52

54.2763.1969.26

33.9926.9623.22

12.9010.428.05

200420052006التضخم

113.85124.87135.33(100=2000)ٔاسعار المستهلك

152.10183.60204.60(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

4,2358,33713,954

6,3127,0078,132

-2,5891673,105

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ٔٔٔٔازربيجانازربيجانازربيجانازربيجان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٔازربيجان الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٔازربيجان الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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البحرينالبحرينالبحرينالبحرين
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفع

739352,017999,815(2006)السكان (1000)

5,76535,522..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,26537,950..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.951.820.66(2006)السكان (%)

1.933.330.50(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 96.8160.2977.24(2006)سكان الحضر (% 

86.5573.6993.99*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

16.8027.997.21(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

74.5072.1778.12(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

11.0113.3816.07

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ22.7321.6621.32

40.9545.8651.66ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

82.4288.8197.24صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

64.1964.6166.90واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

4.0111.9618.08ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.447.937.74

3.215.765.68

-7.02-1.8919.23

-1.516.7711.05

15.0011.882.31

3.7415.195.48

-8.4529.4531.50

-6.2318.5124.36

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

0.430.340.45

35.3239.1437.44

64.2660.5162.12

17.0516.2314.26

200420052006التضخم

102.25104.93108.05(100=2000)ٔاسعار المستهلك

126.60142.50158.80(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

9,07711,88315,626

7,0698,64510,750

4421,6002,905

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

البحرينالبحرينالبحرينالبحرين

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

البحرين الدخل المرتفع

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

البحرين الدخل المرتفع

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕمخفض الناتج المحلي الاجمالي دليل سعر المستهلك

ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضجنوب آسياجنوب آسياجنوب آسياجنوب آسيابنغلاديشبنغلاديشبنغلاديشبنغلاديش

155,9911,542,5715,566,620(2006)السكان (1000)

2,1653,3635,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

4487412,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.771.621.30(2006)السكان (%)

2.212.071.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 23.6327.8443.51(2006)سكان الحضر (% 

47.4958.1476.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

60.8070.9345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

62.5061.3963.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

61.9264.6968.22

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ24.4324.9125.61

20.1620.6420.98ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

15.3717.3517.98صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

22.5724.4825.54واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

0.240.91-1.13-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..32.5129.27ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.340.36فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..7.057.04ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.386.706.50

3.424.784.65

0.324.509.83

8.559.583.62

6.676.546.17

9.465.085.93

7.8415.9110.19

17.537.0411.55

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

19.9819.5020.17

27.3128.0527.32

52.7152.4452.50

5.625.595.57

200420052006التضخم

118.16126.48134.42(100=2000)ٔاسعار المستهلك

97.8095.8094.90(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

9,51811,22512,268

13,97415,83417,420

-697-158618

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

بنغلاديشبنغلاديشبنغلاديشبنغلاديش

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

بنغلاديش الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

بنغلاديش الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءبنينبنينبنينبنين الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

8,760785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,1512,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

5338342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.172.461.30(2006)السكان (%)

3.333.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 40.1935.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

34.6658.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

79.6079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

53.0050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

4.054.364.69

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ20.6618.1521.03

12.0711.1711.76ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

20.0221.5718.51صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

28.6328.5527.80واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

6.48-6.26-7.21-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..47.3142.56ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.480.47فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..7.837.34ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

3.142.843.62

-0.15-0.380.43

6.32-0.857.17

0.005.24-0.68

0.775.452.12

-2.983.374.45

-1.4613.42-5.13

-6.052.461.98

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

35.9536.1237.26

14.8414.2714.40

49.2049.5848.32

12.1012.0012.06

200420052006التضخم

109.07114.92119.29(100=2000)ٔاسعار المستهلك

118.70124.10129.00(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

811940869

1,1601,2441,305

-292-273-304

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

بنينبنينبنينبنين

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

بنين الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

بنين الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفعشرق آسيا والباسفيكشرق آسيا والباسفيكشرق آسيا والباسفيكشرق آسيا والباسفيكبرونايبرونايبرونايبروناي

3822,106,929999,815(2006)السكان (1000)

9,54635,522..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

5,13037,950..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.170.770.66(2006)السكان (%)

1.981.020.50(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 73.7945.6577.24(2006)سكان الحضر (% 

92.6790.6393.99*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

13.6022.077.21(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

75.1072.3578.12(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

7.879.5311.48

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ13.4911.3613.30

51.3859.1353.04ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

68.8070.1769.42صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

31.8027.2931.68واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

47.9356.0258.51ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

0.490.383.75

-1.74-1.801.54

11.811.240.00

-0.50-1.815.67

2.183.441.11

4.20-1.093.57

-0.70-1.255.31

3.802.831.03

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

1.130.941.10

67.8571.5667.85

31.0127.4931.04

22.0518.4121.51

200420052006التضخم

99.48100.56101.07(100=2000)ٔاسعار المستهلك

168.20202.80235.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

5,4166,6887,970

2,5032,6013,637

3,7735,3396,718

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

برونايبرونايبرونايبروناي

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

بروناي الدخل المرتفع

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

بروناي الدخل المرتفع

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءبوركينا فاسوبوركينا فاسوبوركينا فاسوبوركينا فاسو الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

14,359785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,2582,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

4408342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.052.461.30(2006)السكان (%)

2.953.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 17.6935.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

23.5558.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

91.3079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

48.9050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

4.955.405.98

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ24.9922.7324.50

11.538.479.64ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

10.199.639.12صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

23.6623.8823.96واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

10.46-12.25-10.94-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..41.4337.88ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.340.32فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..9.948.89ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

6.605.885.88

3.252.642.75

4.064.024.45

10.769.428.68

6.065.195.22

5.648.812.76

17.731.452.46

9.167.587.71

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

27.6126.8726.09

19.6220.2420.33

52.7752.8953.57

21.9022.4622.26

200420052006التضخم

108.87115.85118.58(100=2000)ٔاسعار المستهلك

78.6081.0084.70(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

504520545

1,1701,2891,432

-541-661-625

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

بوركينا فاسوبوركينا فاسوبوركينا فاسوبوركينا فاسو

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

بوركينا فاسو الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

بوركينا فاسو الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءالكاميرونالكاميرونالكاميرونالكاميرون الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطٕٕ

18,175785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

2,1752,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

9938342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.132.461.30(2006)السكان (%)

2.593.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 50.9135.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

67.9058.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

67.2079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

52.3050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

15.7816.9918.53

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ18.9119.6121.46

18.4819.5622.50ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

19.4024.7927.16صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

19.8324.8326.13واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

0.53-3.35-3.83-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..57.4942.10ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.561.49فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..21.4719.01ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.122.604.19

2.760.382.01

5.172.264.02

9.022.353.74

0.713.374.71

5.128.298.30

6.735.324.25

2.8421.2311.78

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

22.4722.1222.16

32.4032.5331.93

45.1345.3545.91

10.1610.3310.67

200420052006التضخم

110.22112.41118.37(100=2000)ٔاسعار المستهلك

75.2078.9082.60(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

3,0614,2105,031

3,1284,2174,840

-604-569-98

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

الكاميرونالكاميرونالكاميرونالكاميرون

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

الكاميرون الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

الكاميرون الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءتشادتشادتشادتشاد الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

10,468785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,1732,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

4538342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.182.461.30(2006)السكان (%)

2.203.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 24.5835.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

25.6558.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

103.8079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

47.0050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

4.425.896.64

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ27.2026.6923.64

45.7554.5151.94ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

50.4654.3955.73صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

31.9126.5827.45واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

4.761.071.82-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..38.5327.75ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.310.32فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..2.061.91ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

33.698.572.87

28.994.98-0.30

-5.5513.257.36

144.934.96-2.75

7.859.565.87

6.672.5418.48

143.8510.02-4.47

-2.199.8915.03

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

23.4721.3521.29

47.1353.7853.85

29.4224.8724.88

23.3520.7824.02

200420052006التضخم

109.97118.65128.01(100=2000)ٔاسعار المستهلك

109.90135.00148.00(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

2,2283,2013,699

1,4091,5641,822

-21063121

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

تشادتشادتشادتشاد

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

تشاد الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

تشاد الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءجزر القمرجزر القمرجزر القمرجزر القمر الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

818785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,5082,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

4968342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.572.461.30(2006)السكان (%)

2.633.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 28.2535.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

58.5276.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

72.8079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

62.4050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

0.370.380.40

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ10.3010.7313.82

6.78-6.81-3.25-ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

16.2614.4012.06صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

27.9130.3730.65واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

5.53-3.40-2.71-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..83.7075.60ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.290.37فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..5.477.27ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

1.992.931.27

-0.630.32-1.27

2.633.210.62

-5.13-8.1111.76

5.989.68-4.41

-2.13-4.356.82

33.3315.00-15.22

0.003.702.38

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

49.2148.5149.03

11.7810.4511.41

39.0141.0439.56

13.2812.5713.07

200420052006التضخم

118.51122.07126.21(100=2000)ٔاسعار المستهلك

120.30121.00124.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

605548

103116122

-10-13-22

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

جزر القمرجزر القمرجزر القمرجزر القمر

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  

62

الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

جزر القمر الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

جزر القمر الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءساحل العاجساحل العاجساحل العاجساحل العاج الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

18,914785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,5132,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

8468342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.772.461.30(2006)السكان (%)

2.153.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 44.3735.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

48.7358.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

89.1079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

48.8050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

16.0616.9618.01

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ12.2912.2112.01

17.8316.0117.50ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

40.7441.6646.96صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

34.9337.6641.68واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

0.061.18-1.50ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..73.0863.29ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.620.53فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..8.296.57ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

1.761.861.93

0.130.170.15

-1.142.992.18

7.460.550.97

2.562.371.33

0.673.483.29

0.663.483.30

0.673.483.31

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

28.0828.3828.59

24.9524.4624.36

46.9647.1547.04

15.7815.6515.67

200420052006التضخم

112.74117.12118.93(100=2000)ٔاسعار المستهلك

104.20108.00112.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

6,5447,0668,460

5,6116,3877,509

241-11213

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ساحل العاجساحل العاجساحل العاجساحل العاج

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ساحل العاج الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ساحل العاج الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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جيبوتيجيبوتيجيبوتيجيبوتي
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

819352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

2,5015,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

1,0472,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.781.821.30(2006)السكان (%)

2.213.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 85.1460.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

73.6976.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

102.4027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

43.2072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

0.660.710.76

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ19.5520.2819.68

9.099.508.72ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

42.4242.5542.14صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

54.5554.3354.82واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

8.98-1.361.13-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..64.8860.17ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.670.58فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..6.336.07ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

2.863.304.21

1.101.522.39

5.885.565.26

6.338.33-1.10

2.582.014.93

1.854.244.07

4.723.283.57

0.322.885.28

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

3.663.753.65

16.9017.4616.89

79.6278.6379.45

28.6428.9428.93

200420052006التضخم

107.68111.03115.03(100=2000)ٔاسعار المستهلك

114.80118.80122.40(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

280300319

360383415

-98-68

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

جيبوتيجيبوتيجيبوتيجيبوتي

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

جيبوتي الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

جيبوتي الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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مصرمصرمصرمصر
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

74,166352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

4,7585,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

1,3712,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.811.821.30(2006)السكان (%)

2.713.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 43.6960.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

71.4173.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

30.7027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

71.3072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

82.43101.38110.08

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ16.2416.9220.46

16.7519.3312.18ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

28.7830.4327.84صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

28.2729.2331.89واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

4.152.870.79ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

37.7329.2926.31ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.920.85فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..9.778.23ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

4.526.846.70

2.654.944.81

4.826.936.55

5.186.676.60

4.796.057.14

2.393.113.73

24.2221.26-1.45

23.8221.789.18

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

14.5813.8513.95

34.8736.9535.91

50.5649.2050.14

11.1211.1012.61

200420052006التضخم

117.06127.39132.75(100=2000)ٔاسعار المستهلك

112.20129.20131.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

23,72530,84730,642

23,30029,63535,104

3,4182,910868

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

مصرمصرمصرمصر

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

مصر الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

مصر الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءالغابونالغابونالغابونالغابون الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطٕٕ

1,311785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

5,6962,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

5,3658342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.562.461.30(2006)السكان (%)

2.263.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 90.1735.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

84.0058.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

54.5079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

54.5050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

7.108.719.50

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ25.6520.8821.49

48.9255.5366.22ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

58.6665.3074.27صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

35.3730.6529.53واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

9.0618.6217.27ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..58.4644.79ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.640.47فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..5.351.92ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

1.393.012.17

-0.291.370.60

5.803.51-2.75

3.013.480.00

-0.970.556.48

0.612.845.23

0.610.001.76

-3.06-0.2417.82

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

8.077.667.79

60.6757.5655.49

31.2734.8036.72

9.378.408.01

200420052006التضخم

104.88104.89109.05(100=2000)ٔاسعار المستهلك

103.60123.40131.70(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

4,1645,6887,053

2,5112,6702,804

6431,6221,640

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

الغابونالغابونالغابونالغابون

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

الغابون الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

الغابون الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءغامبياغامبياغامبياغامبيا الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

1,663785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,8402,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2938342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.842.461.30(2006)السكان (%)

2.603.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 51.1135.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

58.5276.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

71.6079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

54.1050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

0.400.460.51

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ27.4326.0324.07

9.737.815.68ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

50.3751.8451.47صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

68.0870.0769.86واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

14.29-20.17-12.72-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..167.95145.71ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..2.262.29فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..18.4312.12ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.024.965.78

1.901.952.85

13.825.0012.93

5.268.336.15

4.905.194.69

-2.2215.9121.57

11.848.035.07

26.288.115.50

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

33.0633.0132.40

13.2212.9213.39

53.7254.0754.21

8.238.8910.37

200420052006التضخم

151.69156.50158.85(100=2000)ٔاسعار المستهلك

73.6080.7084.60(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

202239263

273323357

-51-93-73

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

غامبياغامبياغامبياغامبيا

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  

67

الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

غامبيا الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

غامبيا الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ

-25

-20

-15

-10

-5

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات (%)(%)(%)(%)

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006

الصادرات الواردات



ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءغينياغينياغينياغينيا الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

9,181785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

2,4102,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

4068342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.982.461.30(2006)السكان (%)

2.153.721.76-(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 33.5235.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

29.4858.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

90.0079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

49.5050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

3.842.932.86

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ15.7117.4621.53

8.497.4510.64ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

22.2720.7426.11صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

30.0130.3436.16واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

4.17-4.54-5.57-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..92.17110.92ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.151.61فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..20.0926.66ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

2.693.325.05

0.811.373.01

3.263.165.79

3.214.065.11

2.484.185.33

-16.78-6.72-0.90

-4.3930.2723.15

3.7423.1520.72

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

25.4925.5925.21

37.5337.5937.14

37.0136.8637.65

6.074.924.45

200420052006التضخم

143.86188.97253.04(100=2000)ٔاسعار المستهلك

81.2059.9055.60(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

855607746

1,1528881,033

-214-133-119

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

غينيا غينيا غينيا غينيا 

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

غينيا  الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

غينيا  الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءغينيا بيساوغينيا بيساوغينيا بيساوغينيا بيساو الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

1,646785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

8242,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

1878342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.042.461.30(2006)السكان (%)

2.773.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 29.4535.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

58.5276.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

105.4079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

46.9050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

0.270.300.32

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ13.3314.6215.84

2.991.55-1.48-ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

36.3037.2135.40صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

51.1154.8249.38واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

5.28-3.65-2.96ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..283.32230.13ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..3.742.90فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..45.8529.13ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

2.023.564.58

-1.090.451.49

15.45-0.703.55

0.0048.72-17.24

-18.1819.052.67

4.884.652.22

5.004.763.03

7.326.820.00

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

63.3361.6260.69

12.2211.4511.95

24.4427.2727.04

14.4418.2716.15

200420052006التضخم

103.69107.25109.26(100=2000)ٔاسعار المستهلك

106.50114.80117.20(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

98112114

138165159

8-11-17

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

غينيا بيساوغينيا بيساوغينيا بيساوغينيا بيساو

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

غينيا بيساو الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

غينيا بيساو الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕمخفض الناتج المحلي الاجمالي دليل سعر المستهلك

ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطامريكا اللاتينية والكاريبيامريكا اللاتينية والكاريبيامريكا اللاتينية والكاريبيامريكا اللاتينية والكاريبيغوياناغوياناغوياناغويانا

739563,9415,566,620(2006)السكان (1000)

4,7568,8755,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

1,1494,8292,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

0.061.271.30-(2006)السكان (%)

0.761.941.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 28.7277.4743.51(2006)سكان الحضر (% 

90.2076.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

32.2020.8145.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

65.9072.4463.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

0.790.830.90

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ31.9832.3245.95

0.1210.77-21.45ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

95.9484.6290.12صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

109.26119.85116.43واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

27.08-18.89-8.88-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..169.15144.80ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.801.21فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..6.304.70ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

1.52-2.854.79

1.35-2.924.85

3.25-13.915.79

-2.06-1.05-2.13

2.177.457.43

-6.948.07-4.60

7.23-14.1111.50

9.986.741.68

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

37.8434.6934.97

20.3620.0319.34

41.7945.4345.70

24.1126.8824.53

200420052006التضخم

120.02128.30136.77(100=2000)ٔاسعار المستهلك

118.40127.60132.90(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

756699812

8619901,049

-70-156-244

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

غوياناغوياناغوياناغويانا

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

غويانا الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

غويانا الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕاندونيسيااندونيسيااندونيسيااندونيسيا الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطشرق آسيا والباسفيكشرق آسيا والباسفيكشرق آسيا والباسفيكشرق آسيا والباسفيكٕٕ

228,8642,106,9295,566,620(2006)السكان (1000)

3,8509,5465,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

1,3805,1302,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.240.771.30(2006)السكان (%)

1.871.021.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 47.9745.6543.51(2006)سكان الحضر (% 

90.3890.6376.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

33.3022.0745.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

69.9072.3563.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

254.30281.28364.46

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ23.2022.2424.55

24.1626.3428.68ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

32.0833.5430.88صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

27.4329.2126.06واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

0.620.112.67ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

54.9447.8136.39ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.901.47فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..25.0619.13ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.055.605.55

3.704.274.26

3.262.498.32

3.924.336.79

6.727.823.56

3.998.068.16

13.508.6016.98

27.0712.3511.73

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

13.8512.7613.69

41.8043.6142.35

44.3543.6343.96

8.418.248.63

200420052006التضخم

141.17155.93176.37(100=2000)ٔاسعار المستهلك

112.20117.60144.30(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

81,59094,347112,539

69,75582,15394,995

1,5643079,728

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ٕٕاندونيسيااندونيسيااندونيسيااندونيسيا ٕٕ

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٕاندونيسيا الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٕاندونيسيا الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕايرانايرانايرانايران ٕٕ
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

70,270352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

8,3455,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,9552,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.221.821.30(2006)السكان (%)

4.033.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 66.3560.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

82.4473.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

39.3027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

70.3072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

162.75192.02242.15

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ34.7129.6027.91

42.2942.8742.43ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

29.1333.2033.49صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

26.0024.6622.67واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.207.315.92ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..12.5111.07ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.390.40فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..4.443.95ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

4.404.515.36

3.383.384.09

2.226.724.65

5.394.864.80

4.505.534.65

1.515.3710.49

-0.857.681.47

13.902.0515.56

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

11.019.8810.87

41.8043.0841.63

47.2047.0547.50

12.0312.6611.71

200420052006التضخم

171.89192.61220.65(100=2000)ٔاسعار المستهلك

100.30113.20135.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

47,41363,74481,084

42,32247,34854,894

1,95314,03814,343

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ٕٕايرانايرانايرانايران ٕٕ

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٕايران الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٕايران الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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العراقالعراقالعراقالعراق
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

28,506352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

5,7655,662..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,2652,011..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.821.821.30(2006)السكان (%)

3.331.76..(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 66.9360.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

74.0573.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

48.6027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

69.0072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

25.4933.9646.95

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ25.2426.1422.23

15.0427.1219.42ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

79.9979.2890.21صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

90.1878.3093.02واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

0.4512.07-37.97-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

382.88202.88116.50ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

22.953.274.00

20.431.272.14

-7.0917.375.58

29.370.224.33

13.5110.762.02

155.75-17.42-1.15

-11.692.3518.33

0.28-10.3423.55

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

7.346.617.46

66.4768.3768.38

26.1825.0124.15

36.7329.3727.92

200420052006التضخم

......(100=2000)ٔاسعار المستهلك

216.90279.80372.00(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

20,38926,92542,355

22,98926,59343,674

-9,678-1545,666

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

العراقالعراقالعراقالعراق

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

العراق الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

العراق الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006

نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات (%)(%)(%)(%)

-30

-20

-10

0

10

20

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006

الصادرات الواردات



ٔٔالاردنالاردنالاردنالاردن ٔٔ
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

5,729352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

5,9935,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,5682,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.341.821.30(2006)السكان (%)

3.113.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 80.5660.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

91.1373.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

16.8027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

78.4072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

11.4012.7114.34

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ27.4125.4426.40

17.11-15.47-2.47-ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

52.1151.7951.49صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

82.0092.6995.05واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

15.94-17.78-0.02-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..70.7760.55ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.561.56فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..11.859.36ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

8.437.226.30

5.123.872.87

11.005.710.00

12.7012.23-0.75

6.785.149.13

-0.129.547.76

12.988.673.95

27.398.080.50

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

2.732.732.58

27.0828.7826.31

70.1868.4971.11

21.3219.4720.49

200420052006التضخم

108.87112.67119.71(100=2000)ٔاسعار المستهلك

142.20147.90157.00(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

5,9406,5837,382

9,34611,78213,626

-2-2,260-2,285

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ٔٔالاردنالاردنالاردنالاردن ٔٔ

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٔالاردن الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٔالاردن الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىكزاخستانكزاخستانكزاخستانكزاخستان

15,314879,7905,566,620(2006)السكان (1000)

7,77720,2175,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

3,78619,3812,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

0.680.211.30(2006)السكان (%)

2.290.281.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 57.5469.1743.51(2006)سكان الحضر (% 

96.7476.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

28.3013.1345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

66.9075.2263.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

43.1557.1277.24

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ26.3130.9730.69

34.8538.8941.12ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

52.5053.5453.74صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

43.9144.7342.30واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.41-1.29-0.78ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

75.8175.9895.10ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..2.103.03فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..38.7343.09ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

9.599.7010.60

8.878.959.85

-0.117.1516.02

11.3312.258.36

10.8810.799.45

10.5510.863.55

11.180.5511.51

14.9011.4521.14

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

7.436.637.45

36.8839.1937.70

55.6954.1854.85

11.6111.259.86

200420052006التضخم

130.55140.44152.49(100=2000)ٔاسعار المستهلك

140.30169.40207.00(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

22,65530,58541,505

18,94725,54932,672

335-735-1,089

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

كزاخستانكزاخستانكزاخستانكزاخستان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

كزاخستان الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

كزاخستان الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الكويتالكويتالكويتالكويت
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفع

2,779352,017999,815(2006)السكان (1000)

5,76535,522..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,26537,950..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.911.820.66(2006)السكان (%)

2.833.330.50-(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 91.9860.2977.24(2006)سكان الحضر (% 

93.2773.6993.99*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

9.7027.997.21(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

77.2072.1778.12(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

59.2780.78101.13

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ17.8419.7416.66

42.4553.2358.52ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

57.0863.8467.92صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

32.4830.3526.44واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

30.6540.5140.95ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

10.499.966.24

6.866.583.23

0.007.7911.56

9.4911.845.37

9.868.067.69

7.885.584.74

8.133.275.07

14.9620.476.50

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

0.390.320.38

55.5263.4356.81

44.0936.2542.80

19.9115.4213.44

200420052006التضخم

104.56108.86112.11(100=2000)ٔاسعار المستهلك

150.30186.30219.60(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

33,83151,57268,685

19,24724,51726,734

18,16332,72841,409

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

الكويتالكويتالكويتالكويت

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

الكويت الدخل المرتفع

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

الكويت الدخل المرتفع

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىكرغزستانكرغزستانكرغزستانكرغزستان

5,259879,7905,566,620(2006)السكان (1000)

1,95820,2175,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

48619,3812,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.060.211.30(2006)السكان (%)

2.010.281.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 35.5669.1743.51(2006)سكان الحضر (% 

96.7476.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

34.5013.1345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

68.5075.2263.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

2.212.462.82

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ14.5116.4221.14

16.03-2.07-5.79ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

42.5438.2939.27صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

51.2756.7976.45واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

16.78-2.32-3.48-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

109.7596.1994.71ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.340.92فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..17.0813.48ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

7.05-0.162.64

6.06-1.141.57

3.80-4.071.69

3.31-4.49-3.36

10.147.891.46

4.40-3.230.77

12.85-11.01-0.21

16.256.5038.64

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

32.8231.3533.00

23.7521.9620.10

43.4846.6946.91

18.1717.5218.94

200420052006التضخم

117.09122.17128.95(100=2000)ٔاسعار المستهلك

182.20203.00226.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

9419421,107

1,1341,3972,155

-77-57-473

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

كرغزستانكرغزستانكرغزستانكرغزستان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

كرغزستان الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

كرغزستان الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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لبنانلبنانلبنانلبنان
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

4,055352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

5,4605,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

5,4872,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.111.821.30(2006)السكان (%)

14.903.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 86.7160.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

73.6976.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

24.2027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

72.9072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

21.4621.8022.06

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ21.8620.6321.76

1.74-0.49-0.44-ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

19.8520.1115.58صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

42.1541.3134.69واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

7.02-11.54-15.73-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..103.30102.62ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..6.666.54فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..102.0680.40ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

4.991.00-3.15

3.74-0.16-4.21

5.041.43-3.45

5.010.21-2.70

5.013.42-4.68

4.781.75-5.86

4.99-0.73-24.86

5.02-3.98-14.10

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

5.255.205.31

19.3918.5119.22

75.3776.2975.47

14.9615.1614.77

200420052006التضخم

104.39103.64109.41(100=2000)ٔاسعار المستهلك

344.90346.90362.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

4,2614,3853,438

9,0479,0067,654

-3,377-2,517-1,549

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

لبنانلبنانلبنانلبنان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

لبنان الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

لبنان الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ليبياليبياليبياليبيا
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

6,039352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

5,7655,662..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

7,2882,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.031.821.30(2006)السكان (%)

3.843.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 84.0760.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

84.1673.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

23.7027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

76.7072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

30.1638.7450.41

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ14.7815.6414.42

49.1160.3266.99ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

69.7577.8483.11صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

35.4233.1630.55واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

24.5744.7248.44ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

4.593.544.99

2.491.462.90

1.9911.175.00

5.798.264.98

4.098.234.98

-0.78-5.585.41

9.612.357.81

18.085.835.74

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

3.604.564.56

73.5168.0768.07

22.8927.3727.37

23.1317.4714.39

200420052006التضخم

78.7480.2882.99(100=2000)ٔاسعار المستهلك

68.2084.60104.90(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

21,03730,15341,897

10,68212,84515,400

7,41017,32524,419

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ليبياليبياليبياليبيا

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ليبيا الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ليبيا الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطشرق آسيا والباسفيكشرق آسيا والباسفيكشرق آسيا والباسفيكشرق آسيا والباسفيكماليزياماليزياماليزياماليزيا

26,1142,106,9295,566,620(2006)السكان (1000)

11,1509,5465,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

5,4165,1302,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.800.771.30(2006)السكان (%)

2.371.021.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 67.2945.6543.51(2006)سكان الحضر (% 

88.6990.6376.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

17.2022.0745.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

72.5072.3563.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

118.46130.77148.94

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ22.7419.9420.04

44.0043.4743.41ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

121.06123.39122.19صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

99.8099.8698.83واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

12.5515.2215.97ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

48.3242.9137.50ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.761.68فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..6.415.82ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

7.305.165.91

5.323.274.04

4.822.466.40

8.064.005.29

7.056.546.62

6.045.397.89

16.318.626.34

20.688.047.22

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

9.108.358.79

48.5049.8749.99

42.4041.7841.22

13.1812.9412.88

200420052006التضخم

105.84109.06112.98(100=2000)ٔاسعار المستهلك

114.40120.10129.10(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

143,409161,359181,997

118,227130,583147,192

14,87219,90223,782

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ماليزياماليزياماليزياماليزيا

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ماليزيا الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ماليزيا الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطجنوب آسياجنوب آسياجنوب آسياجنوب آسياالمالديفالمالديفالمالديفالمالديف

3001,542,5715,566,620(2006)السكان (1000)

3,3635,662..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

3,0047412,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.691.621.30(2006)السكان (%)

4.992.071.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 33.7827.8443.51(2006)سكان الحضر (% 

96.3358.1476.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

54.9070.9345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

64.4061.3963.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

0.780.750.91

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ41.8861.2555.57

43.4328.1032.30ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

86.4767.2482.58صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

84.79100.40105.84واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

39.80-36.48-16.62-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..45.5549.02ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.121.32فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..4.836.74ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

11.26-4.0521.79

9.54-5.5819.77

2.2713.331.96

12.822.2715.56

9.50-7.9521.20

13.6833.088.47

11.11-22.1137.16

15.4214.4834.44

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

8.219.708.38

15.9917.2216.77

75.8072.9474.85

23.7138.0837.93

200420052006التضخم

105.02108.47112.27(100=2000)ٔاسعار المستهلك

131.00131.90130.90(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

671505749

658754960

-129-274-361

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

المالديفالمالديفالمالديفالمالديف

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

المالديف الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

المالديف الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءماليماليماليمالي الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

11,968785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,3132,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

5128342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.082.461.30(2006)السكان (%)

2.483.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 36.1035.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

24.0058.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

107.5079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

49.1050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

4.985.495.97

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ21.9621.4322.48

16.5617.9917.37ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

24.4525.6128.63صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

32.6232.9134.64واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

7.63-8.78-8.33-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..66.6454.11ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.550.45فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..8.216.25ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

2.266.144.61

-0.792.971.49

-4.046.636.58

2.818.213.08

7.274.404.06

7.842.687.73

-6.2512.389.16

-0.941.372.88

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

37.7738.3138.26

23.8624.5923.51

38.3737.1238.21

17.9616.9516.28

200420052006التضخم

105.62112.38114.51(100=2000)ٔاسعار المستهلك

103.70107.60111.80(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

1,2181,4051,708

1,6251,8062,066

-415-482-455

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ماليماليماليمالي

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

مالي الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

مالي الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءموريتانياموريتانياموريتانياموريتانيا الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

3,044785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

2,6942,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

7648342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.722.461.30(2006)السكان (%)

2.813.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 42.0735.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

51.2158.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

69.5079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

53.1050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

1.541.872.74

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ46.1944.4428.97

14.8523.09-1.11-ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

31.1035.6354.91صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

78.4094.9860.80واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.32-46.85-33.64-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..150.40121.85ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.361.25فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..11.9510.07ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.235.4014.14

2.272.5211.12

-7.577.8517.41

12.75-1.8017.02

4.736.7813.40

-3.87-13.65-11.14

26.5020.9575.98

47.4027.70-26.96

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

25.5723.6725.62

28.1629.2826.99

46.2647.0547.43

27.3922.4917.46

200420052006التضخم

131.89147.88157.10(100=2000)ٔاسعار المستهلك

94.30108.90139.60(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

4786671,503

1,2051,7781,664

-517-877-36

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

موريتانياموريتانياموريتانياموريتانيا

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  

83

الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

موريتانيا الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

موريتانيا الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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المغربالمغربالمغربالمغرب
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

31,314352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

4,8695,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

1,8512,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.231.821.30(2006)السكان (%)

1.813.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 57.7960.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

52.3173.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

40.2027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

70.9072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

56.3958.9665.37

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ28.7530.2629.87

23.5424.1222.09ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

29.1831.6432.52صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

34.3937.7839.90واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.711.503.38ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..31.2828.57ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.091.01فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..18.2014.57ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

4.241.727.32

3.020.516.02

1.90-17.7125.22

4.615.464.66

4.124.865.21

2.7416.53-6.67

6.1811.2710.30

13.9412.1213.35

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

15.6612.7114.96

26.5827.6626.98

57.7659.6358.06

18.8219.2416.74

200420052006التضخم

106.17107.22110.73(100=2000)ٔاسعار المستهلك

129.70133.30137.80(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

16,45818,65621,258

19,39322,27226,080

9658822,212

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

المغربالمغربالمغربالمغرب

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

المغرب الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

المغرب الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءموزمبيقموزمبيقموزمبيقموزمبيق الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

20,971785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,1722,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

3308342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.142.461.30(2006)السكان (%)

1.673.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 33.8935.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

58.5276.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

112.1079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

40.8050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

5.916.647.31

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ22.6020.3924.76

21.7518.3227.73ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

33.8335.6842.28صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

34.6837.5137.49واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

10.42-11.00-8.58-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..85.3777.18ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.510.48فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..4.153.93ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

7.496.208.53

4.983.856.26

8.596.737.83

6.1810.376.23

6.715.619.21

8.706.84-3.99

22.897.8028.62

31.4121.708.49

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

21.2321.1721.51

26.6727.4326.53

52.0951.4051.98

12.5313.0811.59

200420052006التضخم

162.74173.21196.14(100=2000)ٔاسعار المستهلك

92.4097.6099.10(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

2,0002,3683,091

2,0502,4892,741

-507-730-762

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

موزمبيقموزمبيقموزمبيقموزمبيق

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

موزمبيق الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

موزمبيق الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءالنيجرالنيجرالنيجرالنيجر الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

13,737785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

8712,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2698342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.562.461.30(2006)السكان (%)

3.413.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 17.8435.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

28.6758.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

118.2079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

43.8050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

2.793.253.39

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ14.6819.3222.79

3.477.989.15ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

16.8318.4318.95صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

28.0429.7731.58واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

7.88-7.80-7.45-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..70.4760.78ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.480.44فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..9.106.34ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

-0.607.133.53

-4.023.44-0.03

-9.3212.683.30

4.564.363.55

5.013.044.39

12.770.533.70

1.254.474.72

3.75-1.457.97

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

40.8144.3143.21

13.2012.4012.80

45.9943.2944.00

18.3717.0117.56

200420052006التضخم

105.23113.49113.55(100=2000)ٔاسعار المستهلك

76.5083.0083.70(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

470598642

7839661,070

-208-253-267

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

النيجرالنيجرالنيجرالنيجر

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

النيجر الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

النيجر الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءنيجيريانيجيريانيجيريانيجيريا الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

144,720785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,0502,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

6388342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.382.461.30(2006)السكان (%)

10.393.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 49.0135.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

69.1258.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

97.1079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

47.1050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

87.85113.46132.74

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ11.9111.9611.89

23.7924.3924.86ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

30.1631.3231.54صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

18.2918.8918.84واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

4.358.0210.64ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..43.1219.55ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.644.41فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..6.5324.99ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

6.586.235.32

4.003.712.87

6.847.364.49

5.473.307.68

9.2010.651.70

221.9010.474.79

34.3634.341.10

-1.2733.6216.55

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

34.2132.5333.11

42.0943.3644.39

23.7024.1122.49

6.736.737.05

200420052006التضخم

175.98207.33224.63(100=2000)ٔاسعار المستهلك

88.40107.50119.40(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

26,49535,53441,864

16,06521,43025,004

3,8239,10414,125

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

نيجيريانيجيريانيجيريانيجيريا

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

نيجيريا الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

نيجيريا الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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عمانعمانعمانعمان
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

2,546352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

5,7655,662..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,2652,011..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.571.821.30(2006)السكان (%)

3.083.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 73.7160.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

81.3673.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

18.9027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

73.4072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

24.7530.8335.99

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ20.2318.1214.85

34.1338.8133.00ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

56.8563.2863.65صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

42.9542.5945.50واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.208.668.42ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..15.6411.26ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.800.66فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..7.067.69ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.795.755.88

4.964.554.24

2.28-0.2211.41

1.713.918.57

7.597.214.33

15.5216.3116.66

-4.25-4.2817.40

25.143.8024.70

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

1.731.401.70

54.1960.1355.13

44.0838.4643.18

22.3120.8220.81

200420052006التضخم

99.66101.51104.75(100=2000)ٔاسعار المستهلك

113.80134.10147.90(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

14,06919,51322,909

10,62913,13116,375

2982,6703,030

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

عمانعمانعمانعمان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  

88

الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

عمان الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

عمان الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضجنوب آسياجنوب آسياجنوب آسياجنوب آسياباكستانباكستانباكستانباكستان

160,9431,542,5715,566,620(2006)السكان (1000)

2,4703,3635,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

7607412,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.811.621.30(2006)السكان (%)

3.532.071.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 34.8927.8443.51(2006)سكان الحضر (% 

49.8758.1476.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

70.8070.9345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

63.4061.3963.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

112.97129.60146.89

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ18.1120.0220.47

14.2911.0811.59ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

15.5015.5015.78صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

19.3124.4424.72واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

3.40-1.18-1.60ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..31.4725.98ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.660.58فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..24.3412.16ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

7.296.236.99

5.464.385.09

6.662.549.77

11.405.865.91

8.118.825.03

1.674.83-9.19

9.5912.9410.20

40.4923.9010.78

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

22.2020.4521.61

26.5026.6626.71

51.3052.8951.68

7.757.566.41

200420052006التضخم

115.39126.09136.08(100=2000)ٔاسعار المستهلك

111.40120.30127.40(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

17,50420,09223,172

21,80931,67636,304

1,811-1,534-4,996

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

باكستانباكستانباكستانباكستان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

باكستان الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

باكستان الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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فلسطينفلسطينفلسطينفلسطين
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
دخل متوسطدخل متوسطدخل متوسطدخل متوسط

3,889352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

1,0904,6902,135(2006)الناتج الٕاجمالي المحلي (سعر الدولار الجاري)

5,7655,662..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.381.821.30(2006)السكان (%)

3.553.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 68.9660.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

92.3973.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

19.1027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

73.3072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

4.074.184.24

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ28.6925.7724.40

28.37-27.37-26.25-ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

13.0012.3511.62صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

67.9465.4764.37واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

2.014.894.02

-1.511.360.61

-24.46-2.0522.18

5.142.354.78

9.355.861.12

3.528.855.90

28.770.43-0.65

5.821.552.73

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

8.497.969.40

17.7817.4517.65

73.7174.5972.95

29.1130.1730.82

200420052006التضخم

......(100=2000)ٔاسعار المستهلك

125.10122.50119.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

529516493

2,7642,7362,730

......

ٓاخر عام متوفر.     ** باسعار 1990الثابتة   *

90

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

Services

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

فلسطينفلسطينفلسطينفلسطين

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات
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ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

ٔتكوين راس المال

المديونية

المدخرات 

المحلية

فلسطين الدخل المرتفع

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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قطرقطرقطرقطر
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفع

821352,017999,815(2006)السكان (1000)

5,76535,522..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,26537,950..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.161.820.66(2006)السكان (%)

2.103.330.50(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 96.2060.2977.24(2006)سكان الحضر (% 

88.9673.6993.99*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

18.0027.997.21(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

73.9072.1778.12(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

31.7342.4652.72

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ33.3935.4834.58

69.4770.2869.28ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

64.1768.2564.71صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

28.0833.4530.00واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

23.8025.2311.56ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

20.836.148.82

14.911.895.49

2.080.0020.41

15.097.849.46

25.058.216.25

34.4914.856.67

37.08-8.64-4.42

17.7837.7330.60

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

0.270.210.18

70.0473.1574.05

29.6926.6425.77

13.0711.5013.32

200420052006التضخم

111.05120.84135.14(100=2000)ٔاسعار المستهلك

170.10214.50244.70(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

20,36328,98334,115

8,91014,20515,816

7,55210,7136,096

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

قطرقطرقطرقطر

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

قطر الدخل المرتفع

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

قطر الدخل المرتفع

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفع

24,175352,017999,815(2006)السكان (1000)

5,76535,522..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,26537,950..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.381.820.66(2006)السكان (%)

3.273.330.50(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 79.5660.2977.24(2006)سكان الحضر (% 

82.8673.6993.99*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

12.8027.997.21(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

75.7072.1778.12(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

250.34309.77363.71

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ18.1416.2418.87

45.9450.5452.99ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

52.6760.6865.23صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

24.8726.3931.11واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

20.7729.3126.26ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.276.555.76

2.684.003.30

3.054.346.88

6.576.205.93

4.067.025.53

4.5520.28-0.16

11.183.71-0.73

16.2624.4727.49

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

3.933.283.61

57.2862.9860.13

38.7933.7436.27

23.6323.1319.88

200420052006التضخم

100.03100.68102.97(100=2000)ٔاسعار المستهلك

143.90167.10185.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

131,849187,974237,245

62,25581,745113,163

51,99390,78595,500

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

السعودية الدخل المرتفع

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

السعودية الدخل المرتفع

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءالسنغالالسنغالالسنغالالسنغال الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

12,072785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,8082,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

7388342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.572.461.30(2006)السكان (%)

2.723.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 41.3635.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

39.2858.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

61.4079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

56.3050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

7.958.599.27

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ21.0625.6825.56

8.009.948.59ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

26.7126.2226.57صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

39.7941.9643.53واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

11.99-8.08-6.14-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..48.1344.13ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.930.64فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..15.828.58ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.575.474.01

2.872.811.41

2.653.346.47

6.305.223.95

6.555.593.63

5.724.414.94

4.60-1.26-3.10

-1.172.711.08

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

15.6816.0616.34

24.6424.4824.36

59.6959.4659.30

13.6413.1316.64

200420052006التضخم

105.87107.68109.95(100=2000)ٔاسعار المستهلك

79.7081.7084.80(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

2,1232,2532,464

3,1623,6064,037

-488-694-1,112

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

السنغالالسنغالالسنغالالسنغال

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

السنغال الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

السنغال الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءسيراليونسيراليونسيراليونسيراليون الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

5,743785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

8352,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2368342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.802.461.30(2006)السكان (%)

2.153.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 40.7135.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

34.8358.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

160.4079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

40.2050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

1.421.521.83

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ14.4118.5816.52

5.58-6.04-13.84-ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

14.2714.4516.52صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

42.5139.0740.04واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

3.83-6.11-3.67-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..122.02110.42ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.940.84فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..13.5211.33ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

9.637.399.76

5.003.626.77

15.3010.9010.68

11.869.8511.03

-2.166.378.53

27.0836.614.80

25.448.3929.03

-3.40-1.415.00

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

47.7049.3947.15

11.5012.7011.99

40.8037.9140.87

11.6514.8414.72

200420052006التضخم

121.41136.04149.03(100=2000)ٔاسعار المستهلك

141.40141.50154.80(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

202220302

602595732

-52-93-70

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

سيراليونسيراليونسيراليونسيراليون

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

سيراليون الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

سيراليون الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي ميزان الحساب الجاري الى الناتج المحلي الاجمالي (%)(%)(%)(%) ٕٕ ٕٕ ٕٕ
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءالصومالالصومالالصومالالصومال الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

8,445785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

2839142,135(2006)الناتج الٕاجمالي المحلي (سعر الدولار الجاري)

2,0095,662..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.042.461.30(2006)السكان (%)

2.993.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 35.8335.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

58.5276.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

114.9079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

48.5050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

2.212.322.39

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ20.3320.3420.33

18.9318.9618.95ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

0.320.300.33صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.671.681.67واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..128.72118.76ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.000.01فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.001.84ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

2.772.342.52

-0.25-0.68-0.51

2.812.342.48

2.822.742.67

2.822.442.68

2.412.352.30

0.0010.000.00

3.032.942.86

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

60.0760.0860.07

7.327.387.35

32.6132.5832.54

8.688.688.66

200420052006التضخم

......(100=2000)ٔاسعار المستهلك

259.20264.80266.90(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

778

373940

......

ٓاخر عام متوفر.     ** باسعار 1990الثابتة   *

90

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

Services

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

الصومالالصومالالصومالالصومال

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات
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ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

ٔتكوين راس المال

المديونية

المدخرات 

المحلية

الصومال الدخل المرتفع

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءالسودانالسودانالسودانالسودان الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

37,707785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

2,1202,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

7938342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.192.461.30(2006)السكان (%)

2.393.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 40.9035.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

60.9358.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

96.8079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

47.9050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

19.0424.9235.22

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ22.3922.3923.82

18.5618.2426.16ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

17.6920.6827.10صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

21.5224.8323.55واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

15.42-11.71-7.10-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..101.6574.07ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.420.27فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..9.277.53ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

7.177.9212.07

5.065.719.66

4.4810.0911.54

12.892.8413.77

6.409.1811.46

7.548.4211.65

16.11-1.4416.02

7.028.1012.01

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

45.1546.0445.82

25.8124.5824.96

29.0429.3729.22

11.8617.2717.05

200420052006التضخم

132.67143.97154.33(100=2000)ٔاسعار المستهلك

50.1060.8076.70(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

3,3685,1549,545

4,0976,1868,294

-1,352-2,919-5,431

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

السودانالسودانالسودانالسودان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

السودان الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

السودان الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٔٔامريكا اللاتينية والكاريبيامريكا اللاتينية والكاريبيامريكا اللاتينية والكاريبيامريكا اللاتينية والكاريبيسورينامسورينامسورينامسورينام الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطٔٔ

455563,9415,566,620(2006)السكان (1000)

8,0628,8755,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

3,1764,8292,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

0.621.271.30(2006)السكان (%)

1.421.941.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 73.6477.4743.51(2006)سكان الحضر (% 

89.6090.2076.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

20.8020.8145.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

73.0072.4463.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

1.281.541.82

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ92.2183.9384.62

85.3575.5076.32ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

60.7250.6853.57صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

67.6559.1161.87واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

12.515.77-4.75-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

7.525.726.02

6.815.055.36

0.000.000.00

14.386.568.72

4.996.074.98

-50.0071.432.78

32.64-11.7811.87

23.55-7.5310.94

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

6.796.476.07

41.3244.5842.18

51.8049.0351.69

3.275.445.27

200420052006التضخم

216.74238.25265.19(100=2000)ٔاسعار المستهلك

204.00231.90258.20(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

779782975

8689121,126

-61-193105

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

سورينامسورينامسورينامسورينام

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

سورينام الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

سورينام الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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-20

-15

-10

-5

0

5

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006

نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات نمو الصادرات والواردات (%)(%)(%)(%)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006

الصادرات الواردات



سورياسورياسورياسوريا
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

19,408352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

3,9385,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

1,5822,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.721.821.30(2006)السكان (%)

3.913.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 51.0560.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

80.8473.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

28.6027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

70.3072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

24.3027.8931.33

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ18.7117.3718.66

21.5219.3522.38ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

40.8741.7940.34صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

38.0539.8037.21واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.25-3.070.79ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..78.1323.33ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.290.22فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..2.361.76ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

8.644.503.24

5.711.710.51

3.256.973.40

14.73-4.247.51

8.058.340.99

3.7816.193.66

23.85-1.50-0.90

45.8026.521.27

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

23.8021.9623.53

29.2531.8229.70

46.9546.2246.77

13.8812.6212.51

200420052006التضخم

113.65121.88134.12(100=2000)ٔاسعار المستهلك

100.90110.80120.50(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

9,92911,65512,637

9,24511,10111,655

745219-393

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

سورياسورياسورياسوريا

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

سوريا الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

سوريا الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىطاجكستانطاجكستانطاجكستانطاجكستان

6,640879,7905,566,620(2006)السكان (1000)

1,41020,2175,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

38719,3812,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.370.211.30(2006)السكان (%)

3.270.281.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 24.6569.1743.51(2006)سكان الحضر (% 

99.4596.7476.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

45.0013.1345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

64.2075.2263.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

2.082.312.81

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ12.1911.6311.27

14.164.249.24ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

58.7754.2859.01صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

69.6172.7972.06واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

2.49-2.51-3.95-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..43.8244.21ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.130.55فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..8.016.26ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

10.336.716.98

9.025.365.54

15.282.798.14

-1.657.4610.76

18.438.373.41

2.080.6814.19

22.532.865.98

25.9316.45-3.03

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

21.4723.7624.10

34.5530.7034.08

43.9745.5441.87

11.8014.6212.87

200420052006التضخم

194.02208.14229.16(100=2000)ٔاسعار المستهلك

127.90133.50151.70(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

1,2201,2551,660

1,4451,6832,027

-82-58-70

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

طاجكستانطاجكستانطاجكستانطاجكستان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

طاجكستان الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

طاجكستان الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءتوغوتوغوتوغوتوغو الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

6,410785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,4652,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

3488342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

2.752.461.30(2006)السكان (%)

3.023.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 40.1335.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

53.1658.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

60.6079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

57.4050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

2.012.112.28

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ18.7719.6720.84

1.590.953.68ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

36.9836.2939.10صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

54.1655.0156.22واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

11.73-11.12-9.16-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..91.4181.13ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.170.15فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..2.842.23ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

2.970.784.17

0.19-1.931.38

4.644.31-3.07

6.813.64-6.81

0.680.6811.07

-1.04-9.428.67

-5.03-1.0612.17

0.452.356.53

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

44.0644.6343.08

23.8023.9422.23

32.1431.4234.75

9.368.418.76

200420052006التضخم

106.52113.74116.80(100=2000)ٔاسعار المستهلك

98.30102.20106.40(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

743764893

1,0881,1581,284

-184-234-268

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

توغوتوغوتوغوتوغو

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

توغو الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

توغو الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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تونستونستونستونس
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسط

10,215352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

8,4215,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,9462,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.091.821.30(2006)السكان (%)

2.773.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 65.1560.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

74.3073.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

23.8027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

75.1072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

28.2228.7630.67

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ24.4022.2523.13

21.4820.9621.14ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

46.7748.7750.34صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

49.7050.0652.33واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

2.84-1.06-1.97-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

70.8563.7461.14ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..2.653.01فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..15.7914.81ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

6.034.235.10

4.893.113.96

10.13-5.010.35

4.956.752.73

6.6815.420.86

4.394.373.61

7.785.224.58

3.540.264.89

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

14.1012.6611.97

30.8831.6031.76

55.0355.7456.27

15.3815.4715.10

200420052006التضخم

111.48113.75118.85(100=2000)ٔاسعار المستهلك

120.80118.10119.90(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

13,20014,02515,442

14,02614,39716,050

-555-304-870

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

تونستونستونستونس

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

تونس الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

تونس الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىتركياتركياتركياتركيا

73,922879,7905,566,620(2006)السكان (1000)

8,93920,2175,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

5,32919,3812,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.300.211.30(2006)السكان (%)

0.400.281.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 66.8669.1743.51(2006)سكان الحضر (% 

87.3796.7476.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

39.7013.1345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

72.6075.2263.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

302.00362.61392.34

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ25.7124.7724.22

20.7019.5017.86ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

28.8827.4226.02صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

34.6833.9834.34واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

8.02-6.26-5.17-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

53.2646.5652.87ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..2.582.50فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..38.4242.17ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

8.937.386.04

7.515.994.68

2.025.632.84

8.798.198.92

8.096.194.21

0.532.4311.20

12.478.525.20

24.6911.526.44

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

11.4510.459.42

28.9830.3431.56

59.5759.2059.02

13.1913.0712.33

200420052006التضخم

295.58319.75350.44(100=2000)ٔاسعار المستهلك

122.50137.00139.80(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

87,22999,417102,077

104,732123,229134,721

-15,604-22,709-31,462

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

تركياتركياتركياتركيا

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

تركيا الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

تركيا الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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الدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطالدخل المتوسطاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىتركمنستانتركمنستانتركمنستانتركمنستان

4,899879,7905,566,620(2006)السكان (1000)

20,2175,662..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

19,3812,011..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.370.211.30(2006)السكان (%)

2.750.281.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 46.5669.1743.51(2006)سكان الحضر (% 

96.7476.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

55.2013.1345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

68.0075.2263.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

5.165.806.50

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ23.4123.0023.94

25.5640.3332.34ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

62.5465.3363.40صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

60.3947.9955.00واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.5915.1051.55ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..28.6918.85ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.950.77فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..12.478.11ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.038.998.98

3.527.477.51

3.2113.816.50

3.8511.227.95

7.524.9310.99

12.4212.184.55

5.4213.845.75

12.07-13.3724.86

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

19.9120.7320.31

40.7641.4741.18

39.3237.7838.52

12.8913.2912.74

200420052006التضخم

135.78150.35162.74(100=2000)ٔاسعار المستهلك

188.60194.30199.90(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

3,2273,7864,121

3,1162,7813,575

828753,351

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

تركمنستانتركمنستانتركمنستانتركمنستان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

تركمنستان الدخل المتوسط

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

تركمنستان الدخل المتوسط

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٔٔاوغندااوغندااوغندااوغندا ٕٕافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءافريقيا جنوب الصحراءٔٔ الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضٕٕ

29,899785,7055,566,620(2006)السكان (1000)

1,4892,0095,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2988342,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.292.461.30(2006)السكان (%)

3.343.721.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 12.7335.1943.51(2006)سكان الحضر (% 

66.8158.5276.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

68.5079.7645.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

51.0050.7863.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

7.799.1910.34

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ22.9823.8024.81

7.788.668.18ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

13.3614.0714.41صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

28.9630.1532.16واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

3.71-1.99-1.04-ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..61.4648.56ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.480.39فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..9.8813.28ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

5.556.496.22

2.213.112.84

-2.002.0412.14

13.157.123.43

8.5511.122.33

7.909.608.98

16.7716.09-4.70

21.7418.899.88

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

31.4232.0032.24

21.8921.4721.39

46.6946.5346.37

14.5814.1513.75

200420052006التضخم

113.63122.70130.80(100=2000)ٔاسعار المستهلك

87.1096.40102.10(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

1,0411,2931,490

2,2572,7713,325

-81-183-384

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ٔٔٔٔاوغندااوغندااوغندااوغندا

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٔاوغندا الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٔاوغندا الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٔٔالامارات العربيةالامارات العربيةالامارات العربيةالامارات العربية ٔٔ
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفعالدخل المرتفع

4,248352,017999,815(2006)السكان (1000)

5,76535,522..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

2,26537,950..(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.511.820.66(2006)السكان (%)

2.863.330.50(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 83.7560.2977.24(2006)سكان الحضر (% 

88.6773.6993.99*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

13.9027.997.21(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

75.5072.1778.12(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

104.20133.58182.22

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ22.1222.2823.92

39.1445.3151.53ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

82.3183.8081.93صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

65.2960.7755.22واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

9.9215.3715.01ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

......فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

......ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

7.418.4311.48

2.834.287.69

9.655.9712.43

7.235.0213.95

8.1711.219.36

0.072.33-2.44

11.239.7014.71

6.9519.5222.48

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

2.622.242.55

54.1956.4553.89

43.1941.3243.56

12.6011.008.48

200420052006التضخم

114.56123.43135.94(100=2000)ٔاسعار المستهلك

142.50168.40206.10(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

85,769111,942149,291

68,03181,182100,619

10,33520,53227,353

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ٔٔالامارات العربيةالامارات العربيةالامارات العربيةالامارات العربية ٔٔ

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٔالامارات العربية الدخل المرتفع

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٔالامارات العربية الدخل المرتفع

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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ٔٔاوزبكستاناوزبكستاناوزبكستاناوزبكستان الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىاوربا وآسيا الوسطىٔٔ

26,981879,7905,566,620(2006)السكان (1000)

2,20320,2175,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

60019,3812,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

1.460.211.30(2006)السكان (%)

3.130.281.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 36.1469.1743.51(2006)سكان الحضر (% 

96.7476.43..*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

70.0013.1345.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

64.6075.2263.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

12.0213.7516.14

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ23.9023.0122.56

31.1932.7330.27ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

40.5839.6839.05صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

33.2929.9531.34واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

10.1114.1719.35ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..40.2230.73ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..1.221.05فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..17.8714.44ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

7.747.108.99

6.185.557.43

0.830.0416.80

14.8526.44-4.03

8.199.447.30

5.372.9112.80

18.484.727.29

16.56-3.6314.04

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

31.1128.1030.75

25.1528.7025.81

43.7343.1943.44

17.0816.4116.98

200420052006التضخم

265.90321.83384.53(100=2000)ٔاسعار المستهلك

67.9072.5078.10(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

4,8765,4566,302

4,0004,1195,057

1,2151,9493,122

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

ٔٔٔٔاوزبكستاناوزبكستاناوزبكستاناوزبكستان

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

ٔاوزبكستان الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

ٔاوزبكستان الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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اليمناليمناليمناليمن
ٔٔالشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال الشرق الاوسط وشمال  ٔٔ

ٕٕافريقياافريقياافريقياافريقيا ٕٕ
الدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفضالدخل المنخفض

21,732352,0175,566,620(2006)السكان (1000)

9165,7655,662(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد ( $)

7572,2652,011(2006)ٕاجمالي الدخل القومي للفرد (ٔاطلس $)

معدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنويمعدلات النمو السنوي

3.021.821.30(2006)السكان (%)

4.213.331.76(2006)العمل (%)

مؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقرمؤشرات الفقر////التنميةالتنميةالتنميةالتنمية

ٕمن اجمالي السكان) 27.5960.2943.51(2006)سكان الحضر (% 

54.0773.6976.43*(2005-2000)معرفة القراءة والكتابة (% من السكان فوق سن 15)

59.5027.9945.56(2006)ٔمعدل وفيات الاطفال (لكل 1000 مولود)

62.1072.1763.91(2006)توقع الحياة عند الميلاد (سنين)

ٔالنسب الاقتصادية الاساسية ٕ200420052006

13.8715.8918.54

ٔاجمالي تكوين راس المال/الناتج المحلي الٕاجمالي ٕ20.2821.8821.54

21.2121.3723.84ٕاجمالي المدخرات المحلية/الناتج المحلي الٕاجمالي

36.3734.0147.24صادرات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

35.4534.5244.93واردات السلع والخدمات/الناتج المحلي الٕاجمالي

1.901.553.64ميزان الحساب الجاري/الناتج المحلي الٕاجمالي

..39.5633.75ٕاجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الٕاجمالي

..0.500.39فائدة المدفوعات/الناتج المحلي الٕاجمالي

..4.423.90ٕخدمة اجمالي الدين/الناتج المحلي الٕاجمالي

200420052006معدلات النمو السنوي (%) **

3.824.613.94

0.771.540.89

-0.626.264.35

0.221.507.32

8.066.441.25

-17.805.2529.84

9.137.3829.22

-0.87-8.9046.28

ٕمن الناتج المحلي الاجمالي) 200420052006ٕالهيكلة الاقتصادية (% 

11.6813.2312.58

45.0044.0643.97

43.3142.7143.45

12.5612.1315.57

200420052006التضخم

156.63175.15213.03(100=2000)ٔاسعار المستهلك

165.60181.30203.60(100=1990)مخفض الناتج المحلي الٕاجمالي الضمني

200420052006التجارة (مليون $)

5,0465,4048,759

4,9185,4858,331

263246675

ٔٔالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسيةالمؤشرات الاساسية ٔٔ

الناتج المحلي الٕاجمالي (بليون $)

الناتج المحلي الٕاجمالي

واردات السلع والخدمات

الزراعة

الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد

الزراعة

الصناعة

اليمناليمناليمناليمن

الصناعة

الخدمات

النفقات الختامية الحكومية العامة

النفقات الختامية الحكومية العامة

صادرات السلع والخدمات

ٔباسعار 1990 الثابتة ٓا *ٓاخر سنة متاحة.                  **  
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الخدمات

واردات السلع والخدمات

ميزان الحساب الجاري

صادرات السلع والخدمات

معين التطورمعين التطورمعين التطورمعين التطور

متوسط الحياة المتوقع

معدل معرفة

القراءة والكتابة

معدل وفيات الاطفال

ٕاجمالي الدخل

القومي للفرد

اليمن الدخل المنخفض

ٕٕمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجماليمن الناتج المحلي الاجمالي)))) ٕٕ ٕٕالنسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية النسب الاقتصادية (% (% (% (%  ٕٕ

التجارة

تكوين

ٔراس المال

المديونية

المدخرات

المحلية

اليمن الدخل المنخفض

التضخم التضخم التضخم التضخم (%)(%)(%)(%)
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