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  مركز الأبحاث الٕاحصائية والٕاقتصادية والٕاجتماعية والتدريب للدول الٕاسلامية
)مركز أنقرة(
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الحدود والأسماء المبينة في الخرائط الواردة في هذه الطبعة لا . ينشب مستخدما البيانات والمعلومات المقدمة في هذه الطبعة
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  .شرط من الشروط للأغراض التجارية
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 15 ....................... )نسبة مئوية من الناتج المحلي الٕاجمالي(القيمة المضافة حسب النشاط الٕاقتصادي  :٢ – ٣الشكل 

 17 .................................................................................. السكان وإجمالي الٕانتاج المحلي :٣ – ٣الشكل 
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 37 ....... بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي التي تعاني من نقص المياه): سنة/  ٣م(الي الموارد المائية المتجددة مقابل الفرد إجم :٥ – ٤الشكل 
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 تصـــدير
التقرير بٕاعداد ) مركز أنقرة(يقوم مركز الأبحاث الٕاحصائية والٕاقتصادية والٕاجتماعية والتدريب للدول الٕاسلامية 

ليكون بمثابة الوثيقة المرجعية  ١٩٧٩منذ  الٕاقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي
الٕاقتصادي العالمي والبلدان "بمسمى  الشؤون الٕاقتصاديةالأساسية لبند جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية تحت 

وكما يقوم المركز بتقديم هذا التقرير إلى الدورات السنوية لكل من اللجنة الٕاسلامية للشؤون الٕاقتصادية  ."الٕاسلامية
  .)كومسيك(واللجنة الدائمة للتعاون الٕاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي  الٕاجتماعيةوالثقافية و

  
الوضع الٕاقتصادي في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال فترة السنوات الخمس  التقريريحلل 

الأخيرة في البلدان الأعضاء في منظمة  ويدرس التطورات الٕاقتصادية الرئيسية ،الأخيرة التي تتوفر حولها البيانات
المؤتمر الٕاسلامي إلى جانب الروابط القائمة بين هذه التطورات مع التطورات الطارئة في كل من البلدان النامية 

ويعقد التحليل في العادة على ضوء التطورات العالمية، الٕاقليمية والقومية،  .والمتقدمة والٕاقتصاد العالمي ككل
يانات الحديثة حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، والتي جمعت على وجه الخصوص مستخدما الب

  .من مختلف المصادر الدولية علاوة على البيانات المتاحة بقاعدة بيانات مركز أنقرة
  

ال تعاني زت في وقت لا ٢٠١٠التقرير الٕاقتصادي السنوي حول البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي يصدر 
النمو الٕاقتصادي العديد من البلدان النامية من الآثار السلبية للأزمة الٕاقتصادية والمالية العالمية المتمثلة في تباطؤ  هفي

الٕاقليمية والقومية لا تزال تكافح لقمع النتائج العكسية والمنظمات الدولية ف .ومعدلات البطالة العاليةالمستمر 
ففي هذا السياق، يحلل هذا العدد  .خفيف عبء البطالة على المجتمعات على وجه الخصوصللتراجع العالمي، ولت

توجهات المؤشرات الٕاقتصادية الرئيسية لدى البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي على ضوء  التقريرمن 
، وعلى ضوء التباطؤ ٢٠٠٧معدل النمو القوي في الٕاقتصاد العالمي، الذي بدأ في أوائل الٕالفينات وواصل حتى 

 ٢٠٠٧نتيجة للأزمة المالية العالمية، التي بدأت في يوليو  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨في نشاط الٕاقتصاد العالمي في  المفاجئ
جراء الهبوط الحاد الذي شهده إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، والذي نجم عن إنهيار سوق الٕاسكان والجلبة 

الأخيرة التي تبين أنَّ مخاطر هبوط  وقعاتأيضا إلى الت التقريروكما يعرض  .ا لذلكتبعالتي صحبت الأسواق المالية 
  .نتيجة للأزمة المالية العالمية الراهنة ٢٠١٠الٕاقتصاد العالمي ستواصل في عام 

  
قسما خاصا لتحليل الوضع الحالي علاوة على العقبات والتحديات التي تواجه  التقريروفي هذا العدد يخصص 

وكما يلقي الضوء أيضا على العديد من التحديات  .ة الزراعية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلاميالتنمي
وعلى ضوء هذه التحديات،  .التي تقف أمام هذه البلدان في جهودها الرامية لدفع التنمية الٕاقتصادية لديها والتقدم

زيز الجهود التنموية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر جملة من التوصيات كموجهات سياسية لتع التقريريقترح 
على المستوى القومي ومستوى التعاون بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي، وذلك بغرض تأمين المستوى الراقي  الٕاسلامي

 .لحياة سكانها والمستويات الرفيعة للتكامل الٕاقتصادي
  

  

  

  

  صافاش ألبايالدكتور 
  العام رالمدي      

 أنقرة مركز      
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 المقدمة    
  

وعلى الرغم من  .لا يزال الٕاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تحت تأثير الأزمة الٕاقتصادية والمالية العالمية
 ٢٠١١ومواصلة للنمو في  ٪٤,٦بمعدل نمو يقدر بنسبة  ٢٠١٠إشارة التوقعات إلى إنتعاش الٕانتاج العالمي في 

ئدا تجاه إنتعاش حقيقي في الٕاقتصادات المتقدمة، التي لاقت ضربة قوية جراء هذه ال القلق ساز، لا ي٪٤,٣بنسبة 
إلى أنَّ البلدان المتقدمة ستحقق معدلات نمو إيجابية، مما يشير  ٢٠١١و ٢٠١٠وتشير التوقعات لعامي  .الأزمة

هذه البلدان ستنمو في  وحسب ذلك، جاءت التقديرات بأن .ضمنا إلى أنها سوف تتعافي شيئا ما من الأزمة الراهنة
وبالنسبة  .٢٠٠٩في  ٪٣,٢، غير أنَّ إنتاجها أنكمش بنسبة ٢٠١١في  ٪٢,٤و ٢٠١٠في  ٪٢,٦المتوسط بنسبة 

ر بتقديرات تشير على أنها ستحقق معدلات نمو بأكثر من بللبلدان النامية، فقد جاءت توقعات الٕانتعاش بتفاؤل أك
  .٢٠٠٩في عام  ٪٢,٥سط النمو لديها أبطأ بنسبة خلال العامين المقبلين رغم أنَّ متو ٪٦
  

 .كان مصحوبا بزيادات كبيرة في أسعار السلع ٢٠٠٨قبل عام الٕاقتصاد العالمي  الذي شهدهالتحسن السريع 
لتصل إلى مستوى كان أكثر ثلاثة  ٢٠٠٨واستمرت في عام  ٢٠٠٧فارتفعت أسعار النفط بصورة ملحوظة في عام 

وأسعار منتجات الصناعات التحويلية والسلع الأساسية غير  .عليه قبل خمس سنوات مضتأمثال السعر الذي كان 
وبقصد التذكير، فقد قادت فورة أسعار  .٢٠٠٨أيضا بصورة سريعة حتى عام  ارتفعتالنفطية، وخاصة الغذاء، 

 .إلى مستويات قياسية ، مع وصول أسعار العديد من السلع الزراعية٢٠٠٨الغذاء إلى أزمة الغذاء العالمية في عام 
نتيجة للتباطؤ العالمي في  ٢٠٠٩ولكن، إنخفضت أسعار كل من السلع التحويلية والزراعية بصورة ملحوظة في عام 

  .وانهيار الطلب العالمي النشاط الٕاقتصادي
  

عند اندلاع  ٢٠٠٨تأثرت أسواق النفط تأثرا كبيرا نتيجة للهبوط الحاد في النشاط العالمي منذ الرابع الثالث من عام 
يوليو،  ١١دولار للبرميل في  ١٤٣وبعد بلوغها الذروة بسعر قياسي غير مسبوق وصل إلى  .أزمة سوق الٕاسكان

نتيجة لهبوط الطلب العالمي على النفط من  ٢٠٠٨دولار في نهاية شهر ديسمبر  ٣٨هبطت أسعار النفط إلى حوالي 
 .جه الخصوصوبل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان على قبل الٕاقتصادات المتقدمة على وجه العموم ومن ق

 – ٧٥فمنذ ذلك الوقت، اكتسبت أسعار النفط توجها بالزيادة الطفيفة واستقرت بعض الشيء عند سعر تراوح بين 
توقعات السعر في المستقبل القريب تعتمد على وعلى الرغم من أنَّ  .٢٠١٠دولار في النصف الأول من عام  ٨٠
ولكن، وباعتبار الٕاهتمام  .للٕانتعاش اموازيإرتفاعا ، يتوقع أْن ترتفع أسعار النفط العالميين اعل بين الطلب والعرضالتف

 ٢٠٠٨سريع لأسعار النفط إلى مستويات أواسط عام  انتعاشاحول نمو بارز ومستمر في العامين المقبلين، يبدو أنَّ 
  .شيئا غير متوقع على المدى القصير

  
الهبوط الطارئ على الطلب العالمي، هبوط أسعار السلع، وأزمة الٕائتمان في أسواق ية الأخرى، فٕانَّ ومن الناح

وتبعا لذلك تسببت في آثار خطيرة على موازين  ٢٠٠٩التصدير ساهمت جميعها في إنهيار التجارة العالمية في عام 
هبوطا في عوائد الصادرات لديها، مما  وفي هذا الصدد، تواجه بعض البلدان .الحساب الجاري في العالم أجمع

يشير إلى صدمة واضحة على موازين الحساب الجاري، رغم أنَّ بعض البلدان الأخرى تشهد واردات منخفضة 
وبعبارات أخرى، فٕانَّ إنخفاض أسعار الغذاء والنفط أحدث تحسنا  .نتيجة لأسعار السلع المنخفضة وأسعار النفط

عليه، يصبح من المستطاع تقديم  .ستوردة، مع تأثير معاكس على البلدان المصدرةفي التجارة لدى البلدان الم
  .الحجة القائلة بأنَّ الأزمة الراهنة ساهمت في تسوية عدم التوازن بالحسابات الجارية للعديد من البلدان

  
ة العولمة والتحرير لٕاقتصاد العالمي نتيجة لموجعلى اوبٕاعتبار جميع هذه التطورات وملاحظة الصدمات المتكررة 

المستمرة في الٕاقتصاد العالمي من بين الملاحظات الأخرى، تبدو البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
عن عدم إستقرار الأسواق المالية أنها أكثر هشاشة وضعفا من البلدان النامية الأخرى أمام الآثار السلبية الناجمة 

١
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 ٔ لا تزال ففي هذا السياق، يلاحظ أنَّ عددا من التحديات الكبرى  .سعار العالمية للسلعالعالمية والتذبذب الملازم للا
تعترض جهود بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الرامية إلى تحسين تنميتها الٕاقتصادية والتقدم وزيادة مستوى تكاملها 

  .في الٕاقتصاد العالمي
  

لٕاقتصادية الرئيسية لدى البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر ونظرا لهذا الوضع، يحلل التقرير توجهات المؤشرات ا
، ويعقد المقارنة بين متوسطات أداء بلدان منظمة ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥س الماضية، مالٕاسلامي خلال فترة السنوات الخ

المؤتمر الٕاسلامي، كمجموعة، بمتوسطات الٕاقتصاد العالمي ككل إلى جانب متوسطات أداء البلدان المتقدمة 
ويقدم التقرير أيضا بعض  .دان النامية، متضمنة بعض البلدان على المستوى الفردي أو المجموعات الٕاقليميةوالبل

وفي سياق قيامه بذلك، يسلط التقرير الضوء  .٢٠١١و ٢٠١٠التوقعات حول عدد من المؤشرات الٕاقتصادية لعامي 
ادات البلدان النامية، متضمنة أعضاء منظمة المؤتمر كل من الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء على إقتص على آثار
  .الٕاسلامي

  
قسما خاصا يحلل الحالة الراهنة للتنمية الزراعية في البلدان الأعضاء في منظمة  التقريروفي عدده هذا، يكرس 

ل السكان وكما يعرض التقرير إلى قضايا كبرى ذات صلة، مث .المؤتمر الٕاسلامي والعقبات والتحديات التي تواجهها
الناشطين في الزراعة والٕاستغلال الزراعي للأرض، مصادر المياه والٕاستغلال الزراعي لها، والٕانتاج الزراعي والٕانتاجية 

وكما يلقي الضوء على أهمية ترقية الٕاستثمار البيني بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي في قطاع  .السلع الزراعيةوتجارة 
  .اسية لتعزيز التعاون في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في هذا المجال المهمالزراعة ويقترح بعض التوصيات السي

  
وختاما، يقدم التقرير بعض الملاحظات الختامية التي تلقي الضوء على عدد من التحديات التي تواجه البلدان 

وفي ضوء هذه  .الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في مسيرة جهودها الرامية لدفع تنميتها الٕاقتصادية وتقدمها
التحديات، يختتم التقرير بجملة من التوصيات التي يضعها بمثابة موجهات سياسية لتعزيز جهود بلدان منظمة 

  .المؤتمر الٕاسلامي التنموية على المستويين الفردي للبلدان والمستوى التعاوني بالمنظمة
  

ٕاقتصادية الرئيسية لكل بلد عضو بمنظمة الملحق الٕاحصائي، الذي يحتوي على بيانات حديثة حول المؤشرات ال
المؤتمر الٕاسلامي على حده، تمت إضافته إلى التقرير لتبيان التطورات الٕاقتصادية الأخيرة على المستوى الفردي 

لكل بلد عضو إلى هذا التقرير لعكس " السيرة الٕاقتصادية الموجزة"ولذات الغرض، تم إلحاق صفحة  .للبلدان
  .ل بلد عضو على أفضل نحوالأداء الٕاقتصادي لك
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 التطورات الأخيرة في الٕاقتصاد العالمي       
  

عقبا للٕانتعاش القوي من هبوط نشاط الٕاقتصاد العالمي الذي حدث في أوائل الألفينات، نمى الٕاقتصاد   
دل نمو ومع ٢٠٠٧في عام  ٪٥,٢العالمي بمعدلات قوية، فسجل الٕانتاج العالمي الحقيقي معدل نمو عالي بنسبة 

ولكن، عكس هذا الٕاتجاه تباطًؤ مفاجئا في عام  ٢٠٠٧.١ – ٢٠٠٤خلال الفترة  ٪٤,٩متوسط سنوي بحوالي 
نتيجة للتراجع الحاد في إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بصفة رئيسية، والذي ضرب جراء إنهيار سوق  ٢٠٠٨

 ٢٠٠٨يجة لذلك، سقط نمو الٕاقتصاد العالمي في ونت .الٕاسكان ومن ثم بالاضطراب الذي شهدته الأسواق المالية
وعلاوة على ذلك، قدر  .٢٠٠٧نقطة مئوية بأقل من المستوى الذي كان عليه في عام  ٢,٢، بما يعادل ٪٣,٠إلى 

الأعمق منذ بسبب الأزمة المالية العالمية، التي اعتبرت  ٢٠٠٩في عام  ٪٠,٦أنَّ الٕاقتصاد العالمي تقلص بنسبة 
بمعدل نمو  ٢٠١٠وتشير التقديرات إلى أنه من المنتظر أْن ينتعش الٕاقتصاد العالمي في عام  .ية الثانيةالحرب العالم
  .)١ - ٢الشكل ( ٪٤,٣بنسبة  ٢٠١١ويواصل نموه في عام  ٪٤,٦يقدر بنسبة 

 
١ - ٢الشكل  )٪(نمو الٕانتاج العالمي الحقيقي وحجم التجارة الدولية 
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حجم التجارة العالمية اإلنتاج العالمي

 

 توقعات*. ملحق الٕاحصائيبال ١ –الجدول أ : المصدر

 
يتضح جليا أنَّ التوسع السريع في حجم التجارة العالمية كان المصدر الرئيسي للأداء القوي بالٕاقتصاد العالمي حتى 

، بعد فترة تحقيقه ٢٠٠٧سرعته في عام ولكن، فقد النمو بحجم التجارة العالمية للسلع والخدمات  .وقت قريب
ففي  .نتيجة للأزمة الصاعدة ٢٠٠٨لثلاثة سنوات، وأبطأ مرة أخرى في عام  امتدتة لمعدلات نمو عالية في فتر

 ٪٧,٢، إنخفض إلى ٢٠٠٦في عام  ٪٨,٨الوقت الذي بلغت فيه الزيادة في التجارة العالمية مستوى عاليا بقدر بلغ 
جارة العالمية للسلع فعلى الرغم من أنَّ حجم الت .٢٠٠٨في عام  ٪٢,٨وإلى أدنى من ذلك لتبلغ  ٢٠٠٧في عام 

والخدمات كان ينمو بنحو أسرع من الٕانتاج العالمي الحقيقي، مشيرا إلى تعمق أكثر للتكامل الٕاقتصادي العالمي، 
بذا، وكما هو في حالة النمو الٕاقتصادي العالمي، فقد  .)١ - ٢الشكل (فقد تبعت التجارة والٕانتاج نهج نمو مشابه 

وهذا يعود أساسا إلى الٕانخفاض الحاد  .٪١١,٣، ولكن بصورة أعمق بنسبة ٢٠٠٩ا في عام تقلصت التجارة أيض
من  ٪١٥في الطلب على الواردات لدى معظم البلدان المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل 

إلى أنه ليس من مشيرا  – ٢٠١٠في  ٪٩,٠ويبلغ الٕانتعاش المتوقع في حجم التجارة العالمية  .إجمالي واردات العالم
  .٢٠١١في عام  ٪٦,٣ونسبة  –المتوقع إعادة الحجم الذي كان قائما قبل الأزمة في هذه السنة 

                                                 
قاعدة بيانات التوقعات الٕاقتصادية العالمية، "، استقيت أساسا من ٢٠١١و ٢٠١٠البيانات المستخدمة في هذا القسم، متضمنة التوقعات الخاصة بعامي   ١

  .بالملحق الٕاحصائي ١ –راجع الجدول أ . الصادر من صندوق النقد الدولي" ٢٠١٠إبريل 

٢
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تأثر حجم الصادرات لكل من البلدان المتقدمة والنامية تأثرا حادا جراء الهبوط الكبير في الطلب الأجنبي، خاصة 
يارات والٕالكترونيات، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى تعطل سلع الٕاستثمار والسلع الٕاستهلاكية المعمرة مثل السعلى 

وفي هذا الصدد، شهدت معدلات النمو العالي الذي  .الٕاقتصادية الأزمة خضمالٕائتمانات وعدم وضوح الرؤية في 
في تحقق عقبا لهبوط أوائل الألفينات تباطؤا في الفترة الأخيرة بصورة موازية للظروف المالية والٕاقتصادية المختلة 

وكما تأثرت صادرات البلدان المتقدمة تأثرا فادحا جراء هذه الأزمة، حيث انخفض النمو  .)٢ - ٢الشكل (العالم 
، وتشير ٪٦,٣بنسبة  ٢٠٠٧من مستواه الذي كان عنده في عام  ٢٠٠٨في عام  ٪١,٨في حجم صادراتها إلى 

ى الرغم من أنه كان بمستوى أقل، فالبلدان وعل .٢٠٠٩في عام  ٪١٢,٦البيانات الأخيرة إلى إنكماش حاد بنسبة 
سجل معدل نمو حجم صادراتها تباطؤ بنسبة  ٢٠٠٨ففي عام  .النامية أيضا سجلت هبوطا في حجم صادراتها

أشارت إلى إنكماش  ٢٠٠٩نقطة مئوية بأقل من العام السابق، في حين أن بيانات عام  ٥,٢، أي ما يعادل ٪٤,٥
 ٪٨.٢بنسبة  ٢٠١١و ٢٠١٠أنَّ حجم صادرات السلع والخدمات سينتعش في عامي  وتبين التوقعات .٪٨,٥بنسبة 
  .)٢ - ٢الشكل (على التوالي لدى البلدان النامية  ٪٩و ٪١٠,٥ى التوالي في البلدان المتقدمة وبنسبتي لع ٪٥,٠و
  

 )التغير السنوي في النسبة المئوية(حجم صادرات السلع والخدمات ٢ -٢الشكل
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العالم البلدان المتقدمة
البلدان النامية ة اإلقتصادات اآلسيوية الصناعية الحديث
آسيا النامية

 

 توقعات. * ٢٠١٠، صندوق النقد الدولي، آفاق الٕاقتصاد العالمي، مراجعة يوليو ٢٠١٠صندوق النقد الدولي، آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل :المصدر
  

، تأثرا جادا من )هونغ كونغ، كوريا، سنغافور وتايوان( والٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الجديدة تأثرت آسيا النامية
دها العالي على صادرات الصناعات التحويلية التي إنكماش الطلب الأجنبي عليها بصورة الأزمة نتيجة لٕاعتما

وتبين  ،٢٠٠٧في  ٪١٤,١مقارنة بنسبة  ٢٠٠٨في  ٪٦,٢وعليه، تباطأ نمو حجم صادرات آسيا النامية إلى  .ملحوظة
ادات الآسيوية الصناعية بالنسبة للٕاقتص .٪٨بنسبة  ٢٠٠٩إنكماش حاد في عام البيانات الأخيرة أنه كان هناك 
مقارنة بالمستوى العالي الذي  ٢٠٠٨في عام  ٪٣,٨فنمى حجم صادراتها بنسبة  .الجديدة لم يختلف الوضع كثيرا

  .)٢ - ٢الشكل ( ٪٥,٥إلى إنكماش بنسبة  ٢٠٠٩، وتشير بيانات عام ٪٩,٦بنسبة  ٢٠٠٧عام تحقق في 
  

إلى إنتعاش واعد يطرأ على الصادرات  ٢٠١٠الأخيرة للعام  وعلى النقيض من التوقعات الأولى، تشير التوقعات
 -  ٢(فجاءت التقديرات مشيرة إلى إنتعاش حجم الصادرات لجميع مجموعات الدول الموضحة في الشكل .العالمية
ويشير هذا بوضوح إلى أنَّ الٕانتعاش من الأزمة  .٢٠٠٨إلى مستويات أعلى من المستويات التي تحققت في عام ) ٢
 –هنة مستمر، الشيء الذي يشير ضمنا إلى أنَّ الضغط الواقع على البلدان المعتمدة إلى حد كبير على الصادرات الرا

  .والتي ليس لديها طلب محلي كاف سيضعف إلى حد ما –صادرات الصناعات التحويلية خاصة 
  

فالبلدان في  .دان النامية تفادي آثارهامع العلم أنَّ الأزمة بدأت في البلدان المتقدمة، إلا أنه لم يكن بمستطاع البل
العالم هي الان أكثر تكاملا مما كانت عليه قبل عقود قليلة ماضية نتيجة للعولمة المكتسحة عبر تدفق التجارة 
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ونتيجة لذلك، فقد أقعد الٕاختلال بالنمو الٕاقتصادي لدى البلدان المتقدمة  .والتمويل مع انتشارها وآثارها المعدية
  .، على الرغم من أنَّ الفرق في النمو بين الٕاقتصادات النامية والمتقدمة واصل في الٕاتساعأيضا دان الناميةأداء البل

  
، هبوطا في ٢٠٠٧ – ٢٠٠٤في الفترة  ٪٢.٩شهدت البلدان المتقدمة، التي نمت بمعدل متوسط سنوي بنسبة 

متحدة الأمريكية الٕاقتصاد الأكثر تسببا في فكان إقتصاد الولايات ال .٪٠,٥إلى نسبة  ٢٠٠٨نموها الٕاقتصادي في 
، ٪٠,٤حيث انخفض نموه نتيجة لضعف سوق الٕاسكان إلى معدل بنسبة  ٢٠٠٨التباطؤ الذي شهد في عام 

مقارنة  ٪٠,٩بنسبة وكما أبطأ النمو في الٕاتحاد الأروبي أيضا  .)٣ - ٢الشكل ( ٢٠٠٧في عام  ٪٢,١منخفضا من 
في الوقت الذي  ٪١,٢إنكماشا بنسبة  ٢٠٠٨في  احية الأخرى، واجهت اليابانومن الن .٢٠٠٧في  ٪٣,١بنسبة 

وكما أنَّ معدل النمو  .)بالملحق الٕاحصائي ١ –راجع الجدول أ (في العام السابق  ٪٢,٤كانت تنمو فيه بنسبة 
وات القليلة بالٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الجديدة إنخفض بشكل ملحوظ عن المعدلات التي سجلتها خلال السن

وتشير البيانات الأخيرة إلى أنَّ البلدان المتقدمة تواجه إنكماشا  .٢٠٠٧في  ٪٥,٨مقابل  ٢٠٠٨في  ٪١,٨الماضية، 
وفي المتوسط، من المتوقع أْن  .نتيجة للتراجع العميق ٢٠٠٩في الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي لديها في 

وعانت اليابان من  .٪٢,٤في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة  كان الٕانكماش .٪٣,٢تنكمش إقتصاداتها بنسبة 
فيما شهدت الٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الجديدة إنكماشا محدودا بعض الشئ ) ٪٥,٢(إنكماش خطير 

)٠,٩٪(.  
 

)٪(معدل نمو الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي ٣ – ٢الشكل 
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توقعات*.يبالملحق الٕاحصائ ١ –الجدول أ : المصدر
 

إلى أنَّ البلدان المتقدمة ستحقق معدلات نمو إيجابية، الشئ الذي يشير ضمنا إلى  ٢٠١١و ٢٠١٠تشير توقعات 
وعلي ضوء ذلك، يقدر أن تنمو البلدان المتقدمة في  .)٣ - ٢الشكل (أنها ستتعافى بعض الشئ من الأزمة الراهنة 

 ٪٣,٣الأمريكية بمعدل  ويتوقع أْن تنمو الولايات المتحدة .٢٠١١في  ٪٢,٤و ٢٠١٠في  ٪٢,٦المتوسط بنسبة 
  .، على التوالي٪٢,٩و
  

في  ٪٦,١وعلى النقيض من البلدان المتقدمة، فقد ظل النمو في البلدان النامية قويا، مع تغير طفيف، عند نسبة 
في  ٪٢,٥لى نسبة ولكن إنخفض معدل متوسط نموها إ  .للسنوات الثلاثة السابقة ٪٧,٨، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨
في العامين  ٪٦ومع ذلك، تشير التوقعات الحالية إلى أنَّ هذه البلدان ستحقق معدلات نمو بأعلى من  .٢٠٠٩
متوسط معدل النامية فعلى الرغم من أنَّ نموها المتصاعد الٕاتجاه قد انكسر، فقد سجلت البلدان الآسيوية  .المقبلين

كان التباطؤ لدى الصين والهند  .)٣ - ٢الشكل ( ٢٠٠٨في  ٪٧,٩ مقارنة بنسبة ٢٠٠٩في  ٪٦,٦نمو بنسبة 
على  ٪٥,٧و ٪٩,١نمت إقتصادات هذين البلدين بنسبة  .لديهمامحدودا بعض الشئ نتيجة للطلب المحلي القوي 
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ففي هذا السياق، لوحظ أنَّ النمو في البلدان النامية،  .٢٠٠٨في  ٪٧,٤و ٩,٦، مقارنة بنسبة ٢٠٠٩التوالي في 
ولكن  .ن إقتصادات السوق الصاعدة الأخرىمن قبل الصين، الهند وقليل مبالتحديد مجموعة، يبدو أنه مدفوعا ك

وبحكم أنَّ العديد من هذه البلدان تدخل في المزيد من التكامل مع الٕاقتصاد العالمي، أصبحت آفاقها الٕاقتصادية 
كل بصورة كبيرة بالأداء الٕاقتصادي وسياسات البلدان معتمدة بصورة متزايدة على وسط الٕاقتصاد العالمي الذي يتش

نقطة مئوية من  ٣,٤بهبوط بلغ  ٢٠٠٩في  ٪٢,١النمو في إفريقيا جنوب الصحراء إنخفض إلى  .المتقدمة الكبرى
  .)بالملحق الٕاحصائي ١ –راجع الجدول أ ( ٢٠٠٨

  
لتنمية الٕاقتصادية لديها، تشهد العديد من وبانسحاب الٕاقتصاد العالمي في تراجع عميق، ودون النظر إلى مستويات ا

 ١٨١ومن بين  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٢البلدان في العالم تراجع حاد في معدلات نموها القوي الذي سجل في الفترة 
إقتصاد تتوفر حولها البيانات، انخفض عدد البلدان ذات معدل النمو الٕايجابي في الناتج المحلي الٕاجمالي مقابل 

إلى أنَّ  ٢٠١٠وتشير التوقعات لعام  .٢٠٠٩في  ٧٠، ومن ثم إلى ٢٠٠٨في  ١٤٣إلى  ٢٠٠٧في  ١٦١الفرد من 
إنخفض عدد البلدان  .٪٢، على الرغم أنه من المتوقع أْن تسجل معدلات نمو أدنى من ١٥٤هذا العدد سيزيد إلى 

 ٢٠٠٩آخر بيانات وتشير  .٢٠٠٨في  ٦٠إلى  ٢٠٠٧في  ٩١من  ٪٤التي سجلت معدل نمو بأعلى أو مساويا لنسبة 
وكما تشير التوقعات الراهنة إلى هذا  .بلد فقط، جميعها من البلدان النامية، حققت مثل هذا المعدل ١٧إلى أنَّ 

  .)٤ - ٢الشكل (منها من البلدان النامية  ٣٠، ٢٠١٠بلد في  ٣٣العدد سيرتفع إلى 
  

 ** قيقي للفردتوزيع البلدان حسب نمو الناتج المحلي الٕاجمالي الح ٤ – ٢الشكل
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  الأرقام المبينة بين قوسين تشير إلى عدد البلدان المتقدمة والبلدان النامية ** توقعات  *. ٢٠١٠صندوق النقد الدولي، آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل: المصدر
  

اتج المحلي وفي الطرف الآخر من السلسلة، زاد عدد الٕاقتصادات التي سجلت معدلات نمو سنوية سالبة في الن
ويتوقع أْن يتقلص هذا .٢٠٠٩في  ١١١، ومن ثم إلى ٢٠٠٨في  ٣٨إلى  ٢٠٠٧في  ٢٠الٕاجمالي للفرد لديها من 

، كانت جميع البلدان التي لديها إنكماش في الناتج ٢٠٠٧وفي عام  .)٤ - ٢الشكل ( ٢٠١٠بلد في  ٢٧العدد إلى 
على التوالي، من البلدان  ٧٩و ٢٣مين التاليين، سجلت وفي العا .المحلي الٕاجمالي للفرد من البلدان النامية

بلد المتوقع  ٢٧من  ٢١وتبين التوقعات أنَّ  .الصاعدة والنامية من المائة والثمانية والأربعين بلد، معدلات نمو سالبة
يه ومن ناحية أخرى، ففي الوقت الذي لم يسجل ف .أن تسجل معدلات نمو سالبة ستكون من بين البلدان النامية

منها من تكرار  ١٥، نجحت ٢٠٠٧بلد من البلدان المتقدمة معدل نمو سالب الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد في 
سجلت جميع البلدان المتقدمة، عدا أستراليا، معدلات نمو  ٢٠٠٩وعلاوة على ذلك، وفي عام  .٢٠٠٨ذلك في 

  .سالبة في الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد لديها
  

فارتفعت أسعار  .إرتفاعا كبيرا في أسعار السلع ٢٠٠٨ريع الذي شهده الٕاقتصاد العالمي قبل صحب التحسن الس
لتصل إلى مستوى بلغ ثلاثة أضعاف  ٢٠٠٨وإلى أعلى من ذلك في عام  ٢٠٠٧النفط بصورة ملحوظة بحلول عام 
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الٕانخفاض الذي  ففي الوقت الذي عكس فيه القسم الكبير من تلك الزيادة .٢٠٠٤عام الذي كانت عليه في 
وأما أسعار السلع التحويلية  .صحب سعر الدولار الأمريكي، فقد كانت أيضا بسبب الطلب العالي وخفض الٕانتاج

ومن أجل التذكير، فقد قادت  .٢٠٠٨، وخاصة الغذاء، ارتفعت بسرعة حتى عام والسلع الأساسية غير النفطية
وصلت معها أسعار العديد من السلع الزراعية إلى مستويات  ٢٠٠٨موجة أسعار الغذاء إلى أزمة غذاء عالمية في 

نتيجة لتباطؤ  ٢٠٠٩ولكن انخفضت أسعار كل من السلع التحويلية والسلع الأساسية بصورة ملحوظة في  .قياسية
وتبعا لذلك، تراجعت أسعار السلع التحويلية إلى المستويات التي كانت  .نشاط الٕاقتصاد وانهيار الطلب العالميين

  .)٥ - ٢الشكل ( تقريبا ٢٠٠٦مع تراجع أسعار النفط والسلع الأساسية غير النفطية إلى مستويات  ٢٠٠٧عندها في 
 

)١٠٠=٢٠٠٤(أسعار التجارة العالمية بالدولار ٥ – ٢الشكل
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 توقعات *.   بالمحلق الٕاحصائي ١ –الجدول أ : المصدر
 

أزمة  انفجار، عند ٢٠٠٨د في النشاط العالمي منذ الربع الثالث لعام تأثرت أسواق النفط تأثرا كبيرا بالهبوط الحا
 يوليو ١١دولار للبرميل الواحد في  ١٤٣قياسي لم يبلغه من قبل بسعر بلغ  لارتفاعفبعد بلوغه  .سوق الٕاسكان

النفط  الطلب العالمي على لانخفاضنتيجة  ٢٠٠٨دولار بنهاية ديسمبر  ٣٨، هبطت أسعار النفط إلى حوالي ٢٠٠٨
ومنذ ذلك الوقت،  .من قبل الٕاقتصادات المتقدمة عموما ومن الولايات المتحدة واليابان على وجه الخصوص

دولار في النصف الأول من عام  ٨٠ – ٧٥أسعار النفط إتجاها بالزيادة الطفيفة فاستقرت عند حوالي  اكتسبت
مد على التفاعل بين الطلب والعرض، فيتوقع أْن وعلى الرغم من أنَّ توقعات السعر للمستقبل القريب تعت .٢٠١٠

ولكن، وبمعطى التراجع في  .إنطلاقا من الٕانتعاش المتوقع في السنوات القادمة ترتفع أسعار النفط إلى أكثر من ذلك
البلدان المتقدمة والتوقعات بنمو محدود في الٕاقتصادات الصاعدة والنامية في العامين المقبلين، فٕانه ليس من 

  .خلال المدى القصير ٢٠٠٨تقب إنتعاش أسعار النفط لتصل إلى مستويات منتصف عام المر
  

نتيجة لأسعار الغذاء والطاقة العالية والطلب  ٢٠٠٨معدلات التضخم في العالم في  ارتفعتومن ناحية أخرى، 
والزيادة السريعة في  ٢٠٠٧وفي حقيقة الأمر، فٕانَّ الزيادة الطفيفة في معدل التضخم العلمي في  .المحلي القوي

 ٢٠٠٤خلال الفترة  ٪٣,٦فبعد أْن كان مستقرا عند حوالي  .أسعار السلع أشارتا إلى تضخم بمعدل عال في العالم
عندما  ٢٠٠٨في عام  ٪٦من ثم إلى معدل أعلى بلغ  ٢٠٠٧في  ٪٤، إرتفع معدل التضخم العالمي إلى ٢٠٠٦ –

 ٢٠٠٩رغم من ذلك، وبمعطى الهبوط الحاد في الأسعار في أوائل فعلى ال .كانت أسعار السلع في مستوى ذروتها
ليصل إلى ٢٠٠٩وتباطؤ نشاط الٕاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة الراهنة، فقد حدث هبوط حاد في معدل التضخم في 

مع توقع إنتعاش طفيف في الٕاقتصاد  ٪٣,٧إلى  ٢٠١٠ولكن تشير التقديرات إلى إرتفاع التضخم في  .٪٢,٤
  .)٦ - ٢الشكل ( العالمي
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لكن وعلى  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٥خلال الفترة  ٪٢,٣المتقدمة عند حوالي  البلدانكان معدل التضخم مستقرا لدى 
الرغم من النمو الٕاقتصادي الذي سجل تباطؤا نتيجة للٕارتفاع الحاد في أسعار السلع، إرتفع معدل التضخم إلى 

، ٢٠٠٩إنكماشا حادا مع هبوط أسعار الوقود والغذاء في وبحكم أنَّ هذه البلدان شهدت  .٢٠٠٨في عام  ٪٣,٤
 ٢٠١٠في  ٪١,٤وتشير التوقعات إلى أنَّ هذا المعدل سيرتفع إلى  .فقد هبط معدل التضخم بسرعة إلى الصفر

 .)٦ - ٢الشكل ( ٢٠١١في  ٪١,٣و
 

 **)٪(معدلات التضخم ٦ - ٢الشكل
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العالم البلدان المتقدمة البلدان النامية البلدان المصدرة للوقود
 

 التغير السنوي لمتوسط أسعار المستهلك.** قعاتتو* .بالملحق الٕاحصائي ١ –الجدول أ : المصدر

 
، عاكسا نموا قويا في ٢٠٠٨وعلى النقيض من ذلك، فقد إرتفع التضخم في البلدان النامية إرتفاعا ملحوظا في 

الطلب والأثر القوي لزيادة أسعار الوقود والغذاء وذلك يعود جزئيا لتشكيل الغذاء للحصة الأكبر في مؤشرات أسعار 
، إرتفع معدل التضخم في البلدان ٢٠٠٨ومع إرتفاع أسعار السلع إلى مستويات غير مسبوقة في  .هلك لديهاالمست

وبمعطى انخفاض أسعار  .، وهو المعدل الأعلى الذي سجله خلال الألفينات٪٩,٣النامية بسرعة هائلة ليصل إلى 
ي تسببت في غالبية معدل نمو الطلب في السنوات الغذاء والوقود والنمو الٕاقتصادي الضعيف لدى البلدان النامية الت

وتشير التقديرات إلى أنه سيرتفع إلى  .٢٠٠٩في  ٪٥,٢الأخيرة، فقد هبط التضخم في هذه البلدان بشكل حاد إلى 
  .)٦ - ٢الشكل ( ٢٠١١في  ٪٥ولكنه سينخفض إلى  ٢٠١٠في  ٪٦,٣

  
لمتوسط تضخم البلدان النامية، غير أنَّه كان أعلى  ابهامشسلك التضخم في البلدان النامية المصدرة للوقود إتجاها 

من حيث تحسن موازين حساباتها الجارية  –فمن الواضح أنها استفادت من إرتفاع أسعار النفط  .لدى الأولى نسبيا
النفط المتصاعدة طالما أنَّ  وأسعارولكنها عانت من تضخم عالي نتيجة للموجة التي طرأت على أسعار الغذاء  –

وفي هذا الصدد، إرتفع  .كما هو حال بلدان الشرق الأوسط –عوائد النفط ضخت في الٕاقتصاد لأغراض تحفيزية 
 .٢٠٠٨في  ٪١٥وإلى أعلى من ذلك بنسبة  ٢٠٠٧في  ٪١٠,١التضخم في البلدان النامية المصدرة للوقود بنسبة 
في  ٪٩,٤هذه البلدان هبوطا حادا إلى هبط التضخم في  ٢٠٠٩ومع هبوط أسعار النفط والسلع غير النفطية في 

إلى أنَّ التضخم لدى هذه البلدان سينخفض إلى أكثر من ذلك  ٢٠١١و ٢٠١٠وتشير التوقعات لعامي  .ذلك العام
  .)٦ - ٢الشكل (على التوالي  ٪٧,٥و ٪٨المستوى إلى 

  
وف سوق العمل في عدد كبير لتحسين ظر ٢٠٠٨ومن ناحية أخرى، ساعد الأداء القوي لنمو الٕاقتصاد العالمي قبل 

 -  ٢الشكل (بالٕاقتصادات المتقدمة  ٢٠٠٧ونتيجة لذلك، واصلت معدلات البطالة في الهبوط حتى  .من البلدان
، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لتدهور ٢٠٠٨ولكن واصلت معدلات البطالة في الزيادة في  .)٧

الذي كان  ٢٠٠٧معدل البطالة في البلدان المتقدمة من مستوى  فقد ارتفع وعلى وجه العموم، .الآفاق الٕاقتصادية
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وبتعمق الأزمة في  .٢٠٠٨في عام  ٪٥,٨إلى  –المعدل الأقل الذي تحقق خلال عقود زمنية  - ٪٥,٤ ه بنسبةعند
عاش إقتصاداتها وعلاوة على ذلك، وبما أنَّه من المتوقع إنت .٪٨وصل معدل البطالة في البلدان المتقدمة إلى  ٢٠٠٩

في  ٪٨,٤، فٕانه من المتوقع أْن يرتفع هذا المعدل إل أكثر من ذلك ليصل إلى نسبة ٢٠١٠بمعدل متواضع في 
  .٢٠١١في  ٪٨لى إ وينخفض من ثم  ٢٠١٠

 
)٪(معدلات البطالة ٧ - ٢الشكل
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البلدان المتقدمة اليابان الواليات المتحدة ة اإلقتصادات اآلسيوية الصناعية الحديث
 

 توقعات * . بالملحق الٕاحصائي ١ –الجدول أ : المصدر

 
 ٪٤.٦أمريكية، وهي مركز الأزمة، ضربة قوية جراء الكساد بمعدلات بطالة قفزت من ضربت الولايات المتحدة ال

ليصل إلى نسبة  ٢٠٠٩نقطة مئوية في  ٣,٥وارتفع هذا المعدل بمعدل  .٢٠٠٨في  ٪٥,٨إلى  ٢٠٠٧في عام 
وأما  .٢٠١١في  ٪٨,٣قبل هبوطه إلى  ٢٠١٠في  ٪٩,٤ومن المتوقع أْن يرتفع إلى ما يفوق هذا المعدل إلى  .٪٩,٣

الٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الحديثة التي تعتمد إعتمادا كبيرا على صادرات الصناعات التحويلية وغالبية البلدان 
تأثرت العديد من البلدان ذات الدخل  .النامية تعاني هي الأخرى من ضغوط البطالة الناجمة عن الأزمة الراهنة

 –بٕارتفاع أسعار الغذاء والوقود في الوقت الذي كسبت فيه دول أخرىالمنخفض والمتوسط قبل الأزمة الراهنة 
، وبانخفاض في الطلب العالمي، هبطت الأسعار ٢٠٠٩وفي عام  .عوائد كبيرة -البلدان المصدرة لتلك السلع 

اع بصورة حادة لصالح البلدان المستوردة على حساب تلك المعتمدة إعتمادا كبيرا على عوائد الصادرات، مع إرتف
مسار الهبوط في متوسط معدل البطالة في  انكسرفطبقا لذلك،  .ضغط البطالة في معظمه على قطاعات التصدير

في السنة  ٪٣,٤عما كان عليه عند نسبة  ٪٤,٣مرتفعا إلى  ٢٠٠٩الٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الحديثة في 
نخفض في العامين المقبلين، إلا أنه ليس من المتوقع فعلى الرغم من أنَّ التوقعات تبين أنَّ هذا المعدل سي .السابقة
  .)٧ - ٢الشكل (إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة  انخفاضة

  
ومن ناحية أخرى، ساهم كل من انخفاض الطلب العالمي، هبوط أسعار السلع وأزمة الٕائتمانات في أسواق الصادر 

وفي هذا الصدد،  .ا خطيرة على موازين الحساب الجاري في العالمفي انهيار التجارة الدولية، ومن ثم أقحمت آثار
تواجه بعض البلدان إنخفاضا في عوائد الصادرات، مما يشير إلى بلبلة واضحة في موازين حساباتها الجارية، رغم 

رات أخرى، وبعبا .أنَّ بعض البلدان الأخرى لديها قيم متدنية في الواردات نتيجة للأسعار المنخفضة للسلع والنفط
 .فقد ولد هبوط أسعار الغذاء والنفط تحسنا في التجارة لدى البلدان المستوردة مع أثر منافي على البلدان المصدرة

لذا، من الممكن تقديم الحجة القائلة بأنَّ الأزمة الراهنة ساهمت أيضا في تسوية إختلال التوازن في الحسابات 
  .الجارية لدى العديد من البلدان
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من الناتج المحلي الٕاجمالي  ٪١,٢ا، أصبح عجز الحساب الجاري لدى البلدان المتقدمة مستقرا عند حوالي ومؤخر
وتشير التوقعات إلى أنَّ مثل هذه المعدلات المنخفضة ستستمر في  .٪٠,٣٧عندما انخفض إلى  ٢٠٠٩حتى عام 
عجز الٕاتحاد الأروبي قفز إلى رغم أنَّ  .)٨ - ٢الشكل (على التوالي  ٪٠,٥١و ٪٠,٤٥بنسب  ٢٠١١و ٢٠١٠
ر التوقعات شيوت .٢٠٠٩في  ٪٠,٣، إلا أنه تراجع إلى ٢٠٠٨من الناتج المحلي الٕاجمالي لديه في عام  ٪١,٠٧

ومن الناحية  .٢٠١١في عام  ٪٠,١٢و ٢٠١٠في عام  ٪٠,٢١الراهنة إلى أنه سيتراجع بأكثر من ذلك المعدل إلى 
من الناتج المحلي الٕاجمالي لها  ٪٦بنسبة  ذروةلمتحدة الضخم، والذي بلغ الأخرى، بدأ يتراجع عجز الولايات ا

بلغ عجز الحساب الجاري لدى الولايات  ٢٠٠٨وفي عام  .بليون دولار ٧٩٠، أو ما يعادل حوالي ٢٠٠٦في عام 
النسبة  من الناتج المحلي الٕاجمالي لها، في الوقت الذي تشير فيه آخر البيانات إلى أنَّ هذه ٪٤,٩المتحدة 

 ٪٣,٤ - ٪٣,٣وتشير التوقعات إلى مستوى عالي ومستقر بنسب  .٢٠٠٩في  ٪٢,٩إنخفضت إلى كثر من ذلك إلى 
وعلاوة على ذلك، انخفضت فوائض الحساب الجاري لدى اليابان، والتي بلغت ذروة  .٢٠١١و ٢٠١٠في عامي 

في  ٪٢,٨وغلى  ٢٠٠٨في عام  ٪٣,٢ة ، إلى نسب٢٠٠٧من الناتج المحلي الٕاجمالي لديها في  ٪٤,٨عند معدل 
، ولكنه سينخفض ٢٠١٠في عام  ٪٢,٨٤زيادة طفيفة إلى نسبة  سيزدادهذا الفائض  أنوتشير التوقعات  .٢٠٠٩عام 
 .)٨ - ٢الشكل ( ٢٠١١في عام  ٪٢,٤إلى 

 
 )كنسبة مئوية من الناتج المحلي الٕاجمالي(ميزان الحساب الجاري ٨ – ٢الشكل
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11 
 

 

في عدد من البلدان النامية تسجل و
 .الحسابات الجارية إنكماشا أيضا

وأما فوائض البلدان النامية، المستدرة 
بصورة رئيسية من قبل بلدان شرق 

بادئ  ارتفعتأوسطية وأخرى آسيوية، 
الأمر بصورة ملحوظة إلى الذروة عند 

م الناتج المحلي  ٪٥,٣نسبة 
، ولكنها ٢٠٠٦الٕاجمالي في عام 

 ٪٣,٧في الٕانخفاض لتصل إلى بدأت 
وأدنى من ذلك إلى  ٢٠٠٨في عام 
وقدر أنَّ هذه  .٢٠٠٩في عام  ٪١,٨

 ٢,١الفوائض ستبلغ إلى ما يتراوح بين 
من الناتج المحلي الٕاجمالي  ٪٢,٢ –

فالبلدان في  .في العامين المقبلين
الشرق الأوسط، ومعظمها بلدان 
مصدرة للنفط، سجلت متوسط فائض 

 ٪١٧الجاري بأكثر كم في حسابها 
من الناتج المحلي الٕاجمالي لديها في 

، فالشكر ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥الأعوام 
وبهبوط أسعار  .لأسعار النفط المرتفعة

، ٢٠٠٩النفط هبوطا حادا في عام 
إنخفضت فوائض تلك البلدان إلى 

 .من الناتج المحلي الٕاجمالي ٪٣,١
أْن يعود هذا الٕانخفاض  يتوقعولكن، 

 ٔ زمة إلى مسار الٕارتفاع مع المرتبط بالا
وعليه تشير  .التعافي من هذه الأزمة

التوقعات إلى أنَّ فوائض هذه البلدان 
من الناتج  ٪٦,٧سترتفع إلى نسبة 

المحلي الٕاجمالي لديها في عام 
وبأكثر من ذلك إلى نسبة  ٢٠١٠
  .٢٠١١في عام  ٪٨,٨

  
توقف أيضا النمو السريع في فوائض 

بينها الصين، البلدان الآسيوية، ومن 
من الناتج المحلي  ٪٧نقطة مئوية عن مستوى العام السابق الذي كان عند  ١,٣بمعدل إنخفاض بلغ  ٢٠٠٨في عام 
من الناتج المحلي الٕاجمالي، ويتوقع  ٪٤,١، واصلت هذه الفوائض في الٕانخفاض لتبلغ ٢٠٠٩وفي عام  .الٕاجمالي

ويجب ملاحظة ما أوردته التقارير هو أنَّ الصين كانت  .المقبلين أْن تحتفظ هذه الفوائض بهذا المستوى في العامين
فبلغت هذه الفوائض  .٢٠٠٩ – ٢٠٠٧البلد التي سجلت أعلى فائض في العالم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، 

)بليون دولار(ميزان الحساب الجاري وعدم التوازنات العالمية ٩ -٢الشكل
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المقياس (اإلجمالي العالمي 
)األيمن

 

   توقعات* .٢٠١٠صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل: المصدر

 المجموع المطلق لموازين الحساب الجاري لجميع البلدان # 
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وعلاوة على  .٢٠٠٨من الناتج المحلي الٕاجمالي لديها في عام  ٪١١بليون دولار أمريكي أو  ٤٢٦ذروة بمبلغ 
وقدرت أْن تسجل زيادة  ٢٠٠٩في عام  ٪٥,٨لك، وعلى الرغم من هذه الأزمة، إنخفضت هذه الفوائض فقط إلى ذ

  .)٩ - ٢و ٨ – ٢الشكلان ( ٢٠١١في عام  ٪٦,٥و ٢٠١٠في عام  ٪٦,٢إلى 
  

 موازاة ٢٠٠٦وبالنظر إلى هذا الوضع، يلاحظ أنَّ عدم التوازنات العالمية كانت في إنخفاض مستمر منذ عام 
بلغت معها  ةكانت في زيادة سريع الاختلالاتفعلى الرغم من أنَّ هذه  .لٕانكماش فوائض الحساب الجاري والعجز

َّ أنها مالت إلى الٕانخفاض الطفيف في السنوات ٢٠٠٦من الناتج المحلي الٕاجمالي في عام  ٪٥,٩ إلى بنسبة ، إلا
وبالنظر إلى أنَّ الأزمة العالمية  .)٩ – ٢من الشكل راجع القسم الأول ( ٢٠٠٨في عام  ٪٥,٦التي تلت، لتصل إلى 

أدت إلى إنكماش حاد في إختلالات الحساب الجاري لدى كل من البلدان النامية والمتقدمة، كما في حالة 
، فقد انخفض إختلال الموازين إلى )٩ - ٢و ٨ – ٢الشكلان (الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط تحديدا 

ولكن، وبمعطى التوقعات الٕايجابية تجاه الٕانتعاش، فقد  .٢٠٠٩ناتج المحلي الٕاجمالي العالمي في عام من ال ٪٣,٨
في عام ظل على ذلك وي ٢٠١٠في عام  ٪٤,٢قدر أْن يبدأ إختلال الموازين العالمية في الصعود مرة أخرى إلى نسبة 

٢٠١١.  
  

وحتى إلى أكثر  ٢٠٠٨إنخفضت فعليا بعض الشئ في عام  العالمية قد الاختلالاتوتبعا لذلك، وعلى الرغم من أنَّ 
َّ أنها ظلت موضوع إهتمام للأسباب٢٠٠٩من ذلك في عام  يقدر أنَّ تواصل الفوائض في آسيا في التوسع ) ١: (، إلا

من المؤمل أْن يعود الٕانخفاض الكبير في فوائض البلدان المصدرة للنفط مع الٕارتفاع ) ٢(في المستقبل القريب، 
لا يزال عجز الحساب الجاري لدى الولايات المتحدة عند مستوى معتبر رغم ) ٣(محتمل في أسعار النفط، وال

 .انكماش الأخير
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 التطورات الٕاقتصادية الأخيرة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي     
  

  الخلفية  .١-٣
في ) أوروبا(أربع قارات مختلفة من ألبانيا  في ينتشر في إقليم جغرافي كبيرالبلدان السبعة والخمسون الأعضاء  تقع

 .في الغرب) أمريكا اللاتينية(في الشرق إلى غويانا ) آسيا(في الجنوب، ومن إندونيسيا ) أفريقيا(الشمال إلى موزمبيق 
البلدان الأعضاء جزءا هاما من البلدان  تشكلو .وبذلك، تمثل هذه البلدان سدَس مساحة العالم وخمس سكانه

على مستوى العالم، وإن كانت تشكل مجموعة اقتصادية غير متجانسة نظرا لاختلاف مستويات التنمية في  ٢النامية
  .كل بلد عضو

  
إنَّ طبيعة مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي المتنوعة تعكس مستوى عاٍل من عدم التجانس والتباين في 

بلدا عضوا في منظمة  ٢٢والأربعون الأقل نموا في العالم  وتضم البلدان التسعة .هيكل إقتصاد وأداء هذه البلدان
يعتمد معظمها في جهوده لتحقيق أهدافه التنموية على ) بالملحق الٕاحصائي ١٣-انظر الجدول أ (المؤتمر الٕاسلامي 

بلد من بلدان منظمة  ١٩وكما تصنف  .أساسية زراعيةسلع تصدير عدد محدود من السلع غير النفطية، معظمها 
تمر الٕاسلامي من بين البلدان المصدرة للنفط، حيث أن آفاق نمو وتنمية إقتصاداتها تعتمد بشكل رئيسي على المؤ

  .)بالملحق الٕاحصائي ٥-انظر الجدول أ (أو الغاز الطبيعي /إنتاج وتصدير النفط و
  

 .لامي فجوة في غاية الوضوحمنظمة المؤتمر الٕاسببلدان الغنية والفقيرة ال، فٕانَّ الفجوة بين وبالنظر إلى هذا الوضع
منها ذات دخل  ٢٨بلد من قبل البنك الدولي بٕاعتبارها بلدان ذات دخل منخفض و ٢٢وفي هذا السياق، صنفت 

بلدان  ٧صنفت ، وفي المقابل .)منها ذات دخل متوسط منخفض وثمانية ذات دخل متوسط عالي ٢٠(متوسط 
بالملحق  ٤-انظر الجدول أ (امي ضمن البلدان ذات الدخل العالي فقط من البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسل

بلدان فقط من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من بين البلدان ذات الدخل العالي  ٧وبالمقارنة تصنف .٣)الٕاحصائي
تجارة الو) الدخل(ولهذا السبب، يتركز القدر الأكبر من إجمالي الٕانتاج  .)بالملحق الٕاحصائي ٤-انظر الجدول أ (

بلدان فقط تستحوذ  ١٠، حيث أنَّ ٢٠٠٩في  مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عدد قليل منهالدى 
٪ من إجمالي ٧٣,٥و ٢٠٠٨في عام ) الناتج المحلي الٕاجمالي(٪ من إجمالي دخل بلدان المنظمة ٧٠,٩على 

  .صادراتها السلعية، كلاهما بالسعر الجاري للدولار الأمريكي
  
، ، كمجموعةبح الصورة أكثر قتامة عند التطرق إلى وضع الديون الخارجية لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميوتص

ففي هذا الصدد، تطيل أخر قائمة  .م٢٠٠٧بليون دولار أمريكي بنهاية عام  ٨٣٦حيث بلغ مجموع ديونها الخارجية 
بلد من البلدان الأعضاء في منظمة  ٢٢إلى أنَّ مستوى المديونية، الأخير لوضع الللتصنيف أعدها البنك الدولي ب

راجع (التي تستحق معها المساعدة للتحرر منها والمثقلة بالديون العالية تصنف من بين البلدان المؤتمر الٕاسلامي 
  .)بالملحق الٕاحصائي ١٣-الجدول أ 

                                                 
٪ من إجمالي ٢٣,٢٪ من إجمالي سكان البلدان النامية و٢٦,٥نسبة  ٢٠٠٩أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة في عام شكلت البلدان ال  ٢

في الملحق  ٩ –وأ  ٣-، أ ٢ –حسبت إستنادا على البيانات الواردة في الجدول أ (٪ من إجمالي صادرات السلع التجارية ٢٨,١الناتج المحلي و
  ).الٕاحصائي

دولار أو أكثر بالبلدان  ١١,٩٠٦يصل دخل الفرد إلى : ٢٠٠٨تصنيف دخل البلدان على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي الٕاجمالي لعام  يعتمد  ٣
بالبلدان ذات الدخل المتوسط  ١١,٩٠٥و ٣,٨٥٦دولار بالبلدان ذات الدخل المتوسط؛ وبين  ١١,٩٠٥ - ٩٧٦ومدى يتراوح بين ذات الدخل العالي؛ 

  أو أقل بالبلدان ذات الدخل المنخفض ٩٧٥للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض؛ و ٣,٨٥٥و ٩٧٦؛ وبين العالي

٣



14 
 

ت مثل الزراعة والأراضي وعلى الرغم من غنى تلك البلدان بالموارد الاقتصادية في مختلف المجالات والقطاعا
الصالحة للزراعة، والطاقة والتعدين، والموارد البشرية، ومن إشرافها على إقليم تجاري استراتيجي، إلا أن هذا الغنى 
لم ينعكس على مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية التي بلغتها، سواًء على المستوى الفردي للبلدان أو على 

من إجمالي سكان العالم، سجلت البلدان  ٪٢٢,٥، وبمعدل سكان يبلغ ٢٠٠٩ي عام وف .مستوى المجموعة ككل
الناتج المحلي (فقط من إجمالي الٕانتاج العالمي  ٪٧,٢السبعة والخمسون الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

اري للدولار من الٕاجمالي العالمي لصادرات السلع التجارية، وكليهما حسبتا بالسعر الج ٪١٠,٤و) الٕاجمالي
  .)١ - ٣الشكل (الأمريكي 

  
 ٢٠٠٩، )٪(حصة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في سكان، إنتاج وصادرات العالم  ١ - ٣الشكل

22.5%

62.5%

15.0%

السكان

7.2%
23.7%

69.1%

الناتج المحلي اإلجمالي

10.4%

26.7%

62.9%

الصادرات

بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية األخرى البلدان المتقدمة
 

 بالملحق الٕاحصائي ٩ –وأ ٣ –، أ ٢ - الجداول أ : المصدر
  

ت الٕاقتصادية الرئيسية لدى إتجاهات المؤشرابالتفصيل القسم  ما تبقى من هذاوانطلاقا من هذه الخلفية، يدرس 
مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال فترة السنوات الخمس الماضية التي تتوفر حولها البيانات ويعقد 

  .كل من البلدان النامية والمتقدمة والاقتصاد العالمي ككللالمقارنة بينها ومثيلاتها 
  
  هيكل الٕاقتصاد .٢ – ٣
  
لتقرير صورة عامة عن هيكل إقتصادات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي هذا القسم الفرعي من ا عرضي

في إجمالي إنتاج هذه ) القطاعات الٕاقتصادية(نشاطات الٕاقتصادية الرئيسية ال) القيمة المضافة(مساهمة ل بدراسته
 قطاعات الٕاقتصادمضافة لال قيمةالحصص أو المتوسط ) ٢-٣(ويبين الشكل  .)الناتج المحلي الٕاجمالي(البلدان 
مقارنة بالبلدان  الرئيسية المضافة في إجمالي القيمة المضافة لدى مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الأربعة

  .النامية الأخرى
  

بينما يسود الٕاعتقاد بأنَّ الزراعة هي النشاط الٕاقتصادي الرئيسي وبالتالي من المفترض أْن تلعب دورا رئيسيا في 
َّ أنَّ هذا الٕاعتقاد لا ينطبق على عدد كبير من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميإقتص  .ادات معظم البلدان النامية، إلا

وبمرور الزمن واصلت حصة الزراعة في الٕانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي للبلدان الأعضاء في منظمة 
في عام  ٪١٧,٦من المعدل الذي بلغته بنسبة  ٢٠٠٨ في عام ٪١٠,٥المؤتمر الٕاسلامي؛ منخفضة تدريجيا إلى 
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ولحظ مثل هذا الٕاتجاه لدى البلدان النامية الأخرى، حيث انخفضت  .في السنة السابقة ١٠,٩مقارنة بنسبة  ١٩٩٠
  .)٢ - ٣الشكل ( ١٩٩٠في عام  ٪١٦,٨، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨في عام  ٪٩,٥حصة الزراعة إلى 

  
بلدان، هي  ٧قطاع الزراعة في ، فقد سيطر ٢٠٠٨حسب ما كان عليه في عام  ،وعلى المستوى الفردي للبلدان

أفغانستان، جزر القمر، غينيا بيساو، النيجر، سيراليون، الصومال وتوغو، حيث أنها تشترك جميعا في كونها مصنفة 
لٕاجمالي تباينا واضحا من الزراعة في الناتج المحلي ا ةهماسمباين تتو .من بين مجموعة البلدان الأقل نموا في العالم

٪ وسجلت دولة قطر أدنى حصة بنسبة ٦٠,١بلد إلى آخر بالمنظمة، حيث سجلت الصومال الحصة الأعلى بنسبة 
  .)بالملحق الٕاحصائي ٥- انظر الجدول أ (٪ فقط ٠,١

 
 )نسبة مئوية من الناتج المحلي الٕاجمالي(القيمة المضافة حسب النشاط الٕاقتصادي ٢ - ٣الشكل

 البلدان النامية الأخرى. ب بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي. أ 
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 .الحسابات القومية مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية، شعبة الٕاحصاء بالأمم المتحدة، قاعدة بيانات الرئيسية لمجاميع: المصدر

  
كبيرا وتشكيله لمصدر أكبر أهمية في دخل العديد من بلدان  وفي المقابل، واصل قطاع الخدمات في لعبه دورا

وعلى الرغم من ذلك، إنخفض متوسط حصة الخدمات في الناتج المحلي الٕاجمالي إلى  .منظمة المؤتمر الٕاسلامي
، ليهبط بذلك إلى المرتبة الثانية من حيث متوسط مساهمة القطاع ٢٠٠٧في عام  ٪٤٥من  ٢٠٠٨في عام  ٪٤٣,٧

وفي حقيقة الأمر، تواصل حصة القطاع في  .ي الناتج المحلي الٕاجمالي لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميفي إجمال
عكس إتجاه بالٕانخفاض الطفيف في البلدان النامية الأخرى، غير أنه لا يزال يساهم بأكثر من نصف إجمالي الناتج 

، ٢٠٠٨يسيطر قطاع الخدمات، كما في عام وعلى المستوى الفردي للبلدان،  .)٢ - ٣الشكل (المحلي الٕاجمالي 
قطاع الخدمات في الناتج المحلي حصة  تفتراوح .بلد عضو في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ٣٤على إقتصاد 
  .)بالملحق الٕاحصائي ٥ –الجدول أ (لدى جيبوتي  ٪٧٩,٧لدى ليبيا إلى  ٪٢١,٤الٕاجمالي من 

  
بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  إقتصاداتصناعة في من ناحية أخرى، لوحظ أنَّ متوسط مساهمة قطاع ال

وبهذا وبمعطى انخفاض مساهمة كل من قطاعي الزراعة والخدمات  .قطاع الخدماتمساهمة يبز  أ كمجموعة بد
وشكلت  .٢٠٠٨تحولت الصناعة لتصبح النشاط الٕاقتصادي الرئيسي في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في 

في العام  ٪٤٤,١مقارنة بنسبة  ٢٠٠٨من الناتج المحلي الٕاجمالي في  ٪٤٥,٧التحويلية، الصناعة، متضمنة الصناعة 
وشكلت الصناعة، متضمنة الصناعات التحويلية، النشاط الٕاقتصادي الرئيسي في مجموعة بلدان منظمة .السابق

وعلاوة على  .٢٠٠٧٪ في الناتج المحلي الٕاجمالي في عام ٤٤,٥المؤتمر الٕاسلامي، حيث بلغ متوسط حصتها 
في  ٪٣٨,٥ذلك، ومقارنة بالبلدان النامية الأخرى حيث بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الٕاجمالي 

  .، كان لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الحصة الأعلى للصناعة في الناتج المحلي الٕاجمالي٢٠٠٨
  

عضو بلد  ١٦على إقتصاد في ٕاجمالي المحلي وعلى المستوى الفردي للبلدان، تسيطر حصة الصناعة في الناتج ال
بلد منها بلد مصدر للوقود وتصنيف إنتاج النفط  ١٤وهذا يعود في الأساس إلى أنَّ  .منظمة المؤتمر الٕاسلاميب
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٪ في ٧,٣مساهمة الصناعة بين بلدان منظمة المؤتمر من وتتراوح  .والغاز الطبيعي من بين النشاطات الصناعية
  .)بالملحق الٕاحصائي ٥-انظر الجدول أ (في ليبيا ٪٧٦,٥الصومال إلى 

  
عكس، في حد ذاتها، مستوى تلا ما قتصاد دى أي إ حصة الصناعة في الناتج المحلي الٕاجمالي ل نَّ إ ومع ذلك، ف

الوضع الوارد أعلاه في البلدان المصدرة للوقود حيث تنشط الصناعة في بمقارنة  في ذلك الاقتصادالحقيقي التصنيع 
ولذلك، يجب أن يوضع أداء قطاع الصناعات التحويلية موضع النظر أيضا من أجل  .في إنتاج النفط والغازمعظمها 

أنَّ حصة قطاع ) ٢ - ٣(ويبين الشكل  .تقديم صورة أكثر وضوحا للتصنيع في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
في عام  ٪١٤الزمن لتصل إلى نسبة  الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الٕاجمالي واصلت في الٕانخفاض عبر

في البلدان النامية الأخرى، فمن الممكن القول  ٪٢٦وبالنظر إلى أنَّ هذه الحصة وصلت إلى متوسط بنسبة  .٢٠٠٨
على الوجه العام، وبرغم أنَّ الأشكال  .أنَّ نشاطات الصناعات التحويلية ضعيفة لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي

قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الٕاجمالي تشير إلى أداء ضعيف لهذا القطاع لدى  المقدمة حول حصة
غالبية إقتصادات منظمة المؤتمر الٕاسلامي، إلا أنه لا يزال عند مستويات عالية لدى عدد قليل من البلدان الأعضاء، 

من الناتج الٕاجمالي  ٪٣٨إلى  ٢٢، مشكلا مثل تركمنستان، اندونيسيا، ماليزيا، أوزبكستان، طاجكستان وسورينام
  .المحلي لديها

  
إنتاجها الصورة العامة لهيكل إقتصادات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي المبينة أعلاه من حيث تركيب عكس تو
عموما تمثل الزراعة وإنتاج  .حسب النشاطات الٕاقتصادية الرئيسية هيكل صادراتها أيضا) ناتجها المحلي الٕاجمالي(

النفط النشاطات الٕاقتصادية المنتجة أساسا والتي تساهم بأعلى الحصص في إنتاج نصف بلدان منظمة المؤتمر 
وفي هذا السياق، وعلى ضوء التصنيف الأخير لصندوق النقد الدولي لجميع الٕاقتصادات حسب  .الٕاسلامي تقريبا

أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بٕاعتبارها بلدان  ١٠صنفت ، )IMF 2010b(المصدر الرئيسي لعوائدها التصديرية 
  .)بالملحق الٕاحصائي ٥-الجدول أ (أخرى كبلدان مصدرة للوقود  ١٩بلدان مصدرة لمنتجات أولية غير نفطية و

  
  الٕانتاج والنمو .٣ – ٣
  

إرتفع إرتفاعا الناتج المحلي الٕاجمالي لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ككل والمعبر عنه بالأسعار الجارية للدولار 
ترليون، بلغ الناتج المحلي الٕاجمالي لبلدان  ٢,٧البالغ  ٢٠٠٥ومقارنة بمستوى  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٥كبيرا في الفترة 

ترليون نتيجة للأزمة الٕاقتصادية والمالية  ٤,٢إلى  ٢٠٠٩ولكن إنخفض في عام  .٢٠٠٨ترليون في  ٤,٦المنظمة 
حصتها في الناتج المحلي  زادتأنَّ بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ، لوحظونتيجة لذلك .)٣ - ٣الشكل (العالمية 

الناتج المحلي الٕاجمالي لبلدان منظمة المؤتمر فيه  ففي الوقت الذي بلغ .٢٠٠٨الٕاجمالي العالمي حتى عام 
ها ، تمكنت هذه البلدان من زيادة حصت٢٠٠٥في عام العالمي  فقط من الناتج المحلي الٕاجمالي ٪٥,٩الٕاسلامي 

 .للأزمة الٕاقتصاديةنتيجة  ٪٧,٢إنخفضت هذه الحصة إلى  ٢٠٠٩ولكن، وفي عام  .٢٠٠٨في عام  ٪٧,٥إلى 
فحتى عند إعتبار مساهمة بعض البلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي على المستوى الفردي قد 

، مثل الولايات المتحدة ٢٠٠٩تمكنت من تسجيل حصص عالية في الناتج المحلي الٕاجمالي العالمي في 
المسجلة من قبل البلدان السبعة  ٪٧,٢، يبدو أنَّ الحصة البالغة )٪٨,٥(وألمانيا ) ٪٨,٧(، اليابان )٪٢٤,٦(

وعلاوة  .لا تزال غير كافية وتعكس الأداء الضعيف للمجموعة والخمسين الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ تفي السنوا ٪٢٥,١سجلت البلدان الأعضاء حصة ثابتة بلغت على ذلك، ومقارنة بالبلدان النامية، 

  .٢٠٠٩في عام  ٪٢٣,٢، ولكن إنخفضت هذه الحصة إلى من الناتج المحلي الٕاجمالي الكلي للبلدان النامية
  

الكلي لكل من  الحصص المنخفضة التي سجلتها بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في الناتج المحلي الٕاجمالي
فعلى الرغم  .بلدان النامية والعالم تشير إلى أنها أدت أداء أضعف مما حققته نظيراتها من حيث حجم إقتصاداتهاال
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إلى أداء واعد وأفضل حيث يتوقع إرتفاع الناتج المحلي الٕاجمالي لدى بلدان منظمة  ٢٠١٠من ذلك، تشير توقعات 
من إجمالي الناتج  ٪٢٣,٨المحلي الٕاجمالي العالمي و من الناتج ٪٧,٨ترليون ليبلغ  ٤,٨المؤتمر الٕاسلامي إلى 

  .)٣ - ٣الشكل (المحلي الٕاجمالي لدى البلدان النامية 
 

وبالنظر إلى التكاثر السريع في 
دة الملحوظة في سكانها، فالزيا

الناتج المحلي الٕاجمالي لبلدان 
منظمة المؤتمر الٕاسلامي، 
بالقيمة الٕاسمية، بعثت قلقا تجاه 
مستوى المعيشة في هذه البلدان 

زاد مؤخرا .مقارنة ببلدان أخرى
إجمالي عدد سكان بلدان منظمة 
المؤتمر الٕاسلامي زيادة ملحوظة 
ونمى نموا أسرع من متوسط 

نمو سكان البلدان النمو العالمي و
بلغ إجمالي سكان . النامية

 ١,٥١منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
، أي ٢٠٠٩بليون نسمة في عام 

من العدد  ٪٧,٤أعلى بنسبة 
. ٢٠٠٥الذي كان عليه في 

وعليه، زادت حصة بلدان منظمة 
المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي 

في هام  ٪٢٢سكان العالم من 
في عام  ٪٢٢,٥إلى  ٢٠٠٥
ما ارتفعت حصتها في ، في٢٠٠٩

إجمالي سكان البلدان النامية من 
خلال هذه  ٪٢٦,٥إلى  ٢٦

، القسم ٣ – ٣الشكل (الفترة 
  ).الأوسط

  
تبعا لذلك، وبالنظر إلى أنَّ حصة 
بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
في إجمالي الناتج المحلي 
للبلدان النامية إنخفضت في 
السنوات الأخيرة وارتفاع حصتها 

السكان، يمكن  في عدد
الخلوص إلى أنَّ متوسط الناتج 
المحلي الٕاجمالي للفرد لدى 

  .)، القسم الأسفل٣ – ٣الشكل (مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي بدأ في التباين مما هو لدى البلدان النامية 

السكان وإجمالي الٕانتاج المحلي ٣ -٣الشكل
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 توقعات *  بالملحق الٕاحصائي ٤ –وأ  ٣ –، أ ٢ –الجداول أ : المصدر
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اري للدولار بالسعر الج –إرتفع متوسط الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
ومع انخفاض الناتج المحلي الٕاجمالي  .دولار ٣٠٧٤ليصل إلى  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥بٕاستمرار خلال الفترة  –الأمريكي 

لوضع في الٕاعتبار الٕانتعاش وبا .٢٠٠٩في  ٢٧٤٣وزيادة عدد السكان إنخفض الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد إلى 
إلى إرتفاع متوسط الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد لدى بلدان  ، فقد جاءت التقديرات مشيرة٢٠١٠المتوقع في عام 

 .دولار ٣١٠٠منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى أكثر من 
 

على وجه العموم، كان متوسط الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي أدنى دائما مما 
وجاءت التقديرات مشيرة إلى تقلص الفجوة  .الفترة قيد النظرهو لدى البلدان النامية ومن المتوسط العالمي خلال 

، ٢٠٠٩دولار في عام  ٥٨٥٠إلى حوالي  ٢٠٠٨دولار في عام  ٦١٠٠مع المتوسط العالمي التي بلغت أعلى من 
ومن المتوقع، حسب  .الناتج المحلي الٕاجمالي بالٕاقتصادات المتقدمة بصفة أساسية لانكماشوذلك نتيجة 
ومن  .٢٠١٠دولار في عام  ١٠٠تتسع هذه الفجوة في الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد بحوالي  التقديرات، أنْ 

دولار،  ٣٨٢إلى قدر بأكبر مما كانت عليه لتبلغ  ٢٠٠٩الناحية الأخرى، اتسعت الفجوة مع البلدان النامية في عام 
 – ٣الشكل ( ٢٠٠٥ولار في عام د ٦٣ومنخفضة عند مستوى  ٢٠٠٨دولار في عام  ٢٨١مع العلم أنها كانت عند 

  .)، القسم الأسفل٣
  

 *٢٠٠٩البلدان العشرة الأوائل بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من حيث الناتج المحلي الٕاجمالي  ٤ - ٣الشكل
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  بالملحق الٕاحصائي ٣ –الجدول أ : المصدر
 الي لمنظمة المؤتمر الٕاسلاميالأرقام بين الأقواس تمثل الحصة المئوية في إجمالي الناتج المحلي الٕاجم *

 
لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا ) الناتج المحلي الٕاجمالي(ويلاحظ أيضا أن الكم الأكبر من إجمالي الٕانتاج 

) ٤ - ٣الشكل (فالبلدان العشرة الأوائل المنتجة في منظمة المؤتمر الٕاسلامي  .تزال ينتجه عدد قليل من البلدان
من  ٪٥٦,٩على الرغم من أنها تمثل  ٢٠٠٩لي إنتاج منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عام من إجما ٪٧٠,٩أنتجت 

وبوضع هذه الحقيقة في الٕاعتبار، يبدو أنَّ الأداء العام لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  .إجمالي سكان المنظمة
إما بلدان مصدرة للنفط أو من  كمجموعة متأثر تأثرا كبيرة بالتطورات الجارية في هذا البلدان العشرة، والتي هي

 المؤتمرإنعكس هذا الوضع في شكل فجوة عميقة بين بلدان منظمة  .العالي/ البلدان ذات الدخل المتوسط 
أعلى  ٢٠٠٩الٕاسلامي الغنية والفقيرة، حيث كان الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد لدى بلدان المنظمة الأغنى في عام 

تعكس هذه الأرقام مستوى عالي  .)بالملحق الٕاحصائي ٤ –الجدول أ (الفقيرة مرة عما كان لدى البلدان  ٢٢٠
الغنية والفقيرة بداخل مجتمع منظمة المؤتمر الٕاسلامي، الذي يشكل  لتباين الدخل والفجوة الواسعة بين البلدان

اصة التجارة البينية واحدا من العوامل الرئيسية التي تقف أمام التعاون الٕاقتصادي فيما بين بلدان المنظمة، وخ
 .والٕاستثمار لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي
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)التغير السنوي في النسبة المئوية بالأسعار الثابتة(نمو الناتج المحلي الٕاجمالي ٥ - ٣الشكل
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 توقعات* ..بالملحق الٕاحصائي ٦ –الجدول أ : المصدر

  
في الناتج المحلي الٕاجمالي  ٪٦,٢معدل ننمو بنسبة سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كمجموعة، متوسط 

نتيجة أثار تباطؤ النشاط  ٢٠٠٨في عام  ٪٤,٦ولكن إنخفض هذا المعدل إلى  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٥لديها في الفترة 
وعلاوة على ذلك،  .الٕاقتصادي المبكرة التي نجمت جراء الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من العام

الشكل (كما هو حال جميع البلدان النامية  ٢٠٠٩في عام  ٪٢,١دل إلى أكثر من ذلك ليصل إلى إنخفض هذا المع
أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الٕاجمالي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ) ٥ - ٣(يبين الشكل  .)٥ - ٣

ر أنه أدنى قليلا مما كان لدى البلدان كان، خلال الفترة قيد النظر، أعلى من متوسطي العالم والبلدان المتقدمة، غي
ولكن يجب ملاحظة أنَّ أداء البلدان النامية كمجموعة يتأثر إلى حد بعيد بأداء البلدان الآسيوية الرائدة ذات  .النامية

 فالبطبع، وعند إستثناء هذين البلدين من مجموعة البلدان النامية .الأداء القوي في نموها، خاصة أداء الصين والهند
 – ٢٠٠٥بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تبقي على وتيرة جيدة مع البلدان النامية الأخرى في الفترة  أنيلاحظ 
في حقيقة الأمر، وبالنظر إلى هذا الوضع، يمكن  .٢٠٠٩أداء أفضل منها في عام تمكنت من تحقيق ، بل ٢٠٠٨

بقدر لم يتأثر من الأزمة سلبا  ٢٠٠٩لٕاسلامي في عام القول أنَّ متوسط النمو الٕاقتصادي لدى بلدان منظمة المؤتمر ا
تشير إلى أنَّ مجموعة بلدان  ٢٠١٠أضف إلى ذلك، أنَّ توقعات عام  .ثرت البلدان المتقدمة وبلدان نامية أخرىأ ما ت

 .)٥ - ٣الشكل ( في المتوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي ستواصل في النمو بأسرع من مجموعات البلدان الأخرى
في الوقت الذي يتوقع أن يصل  ٪٤,٨ءا عليه، يتوقع أْن يصل متوسط نمو بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى وبنا

على  ٪٤,٢و ٪٢,٦إلى ) بٕاستثناء الصين والهند(فيه متوسط معدل النمو لدى البلدان المتقدمة والبلدان النامية 
  .التوالي

  
د الأولى من بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي والٕاقتصاد ، كانت أفغانستان البل٪٢٢,٥بمعدل نمو حقيقي بلغ 
وإلى جانب أفغانستان، تشمل قائمة البلدان العشرة الأوائل من حيث النمو من بين . ٢٠٠٩العالمي المتنامي في عام 

نيجيريا، أزربيجان، دولة قطر، لبنان، أوزبكستان، ٔاوغندا، موزمبيق،  ٢٠٠٩بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في عام 
وجنبا إلى جنب مع جيبوتي ). ٦ - ٣الشكل ( ٪١٠و ٥بنغلاديش والمغرب، وجميعها بمعدلات نمو تتراوح بين 

ومصر، كانت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الٕاثني عشر هذه من بين الٕاقتصادات الخمسة والعشرين الأسرع نمو 
  ٢٠٠٩.٤في العلام في عام 

  
  
 

                                                 
  الصادرة من صندوق النقد الدولي ٢٠١٠لشهر إبريل  التوقعات الٕاقتصادية العالميةإرتكزت الحسابات على بيانات من قاعدة بيانات   ٤
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ومن ناحية أخرى، لوحظ أنَّ بلدان 
منظمة المؤتمر الٕاسلامي، 
كمجموعة، إستطاعت أْن تحافظ 
على معدلات نمو عالية في متوسط 
الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي 

فوق معدلات النمو السكاني للفرد ت
 .٢٠٠٨ -٢٠٠٥لديها في الفترة 

وإلى حد ما، يمكن إعتبار هذه 
إشارة لتحسن مستويات المعيشة 
في مجتمع منظمة المؤتمر 

في  ٪٣,٦وبمتوسط بلغ  .الٕاسلامي
هذه الفترة، سجل النمو في الناتج 
المحلي الٕاجمالي الحقيقي للفرد 

 ٢٠٠٨في عام  ٪٢,٤، غير أنها إنخفضت إلى ٢٠٠٥في عام  ٪٤نسبة بلغت  لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
على الرغم من أَن بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كمجموعة،  .)٧ - ٣الشكل ( ٢٠٠٩وظلت كما هي في عام 

لا أنَّ حصلت على موقف جيد مقارنة بمتوسط العالم ودت أداء أفضل من البلدان المتقدمة في الفترة قيد الدراسة، إ 
تشير  .أدائها، من حيث نمو الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي للفرد، ظل أفقر مما سجلته مجموعة البلدان النامية

في الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي للفرد لدى بلدان منظمة  ٪٢,٩إلى متوسط بزيادة تبلغ  ٢٠١٠توقعات عام 
ولكنه أعلى من ) ٪٣,٤(والعالم ) ٪٥,٣(متوقع للبلدان النامية  وهذا المعدل سيكون أدنى مما ه .المؤتمر الٕاسلامي

  .)٧ - ٣الشكل ) (٪١,٧(متوسط البلدان المتقدمة 
  

 )تغير السنوي في النسبة المئوية بالأسعار الثابتة(نمو الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد ٧ – ٣الشكل
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 توقعات *بالملحق الٕاحصائي ٧ –الجدول أ : المصدر

  
  التضخم .٤ – ٣
  

ففي هذا  .في النظرية الٕاقتصادية يعتبر المستوى المنخفض للتضخم إشارة إلى إستقرار الٕاقتصاد الشامل في الٕاقتصاد
السياق، تعكف حكومات البلدان الصناعية والعديد من البلدان النامية على بذل جهود جادة خلال العقدين 

مختلفة للسيطرة على معدلات التضخم والمحافظة على إستقرار الأخيرين من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية 
في  ٪٥ونتيجة لتلك الجهود، تم الحفاظ على متوسط معدلات التضخم عند أدنى من  .الأسعار في إقتصاداتها

 ٢٠٠٩عشرة الأوائل في منظمة المؤتمر الٕاسلامي حسب النمو الحقيقيالٕاقتصادات ال ٦-٣الشكل
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وكما نجحت البلدان النامية أيضا في كبح متوسط معدل التضخم  .البلدان المتقدمة منذ تسعينات القرن الماضي
، ولهذا السبب انخفض متوسط معدل التضخم العالمي ٪١٠٠من معدل كان قد فاق نسبة  ٪٢٠لى حوالي لديها إ 

  .في أواسط التسعينات خانة الآحادإلى 
  

في الوقت الذي تمكنت فيه البلدان النامية، كمجموعة، من خفض متوسط معدل التضخم إلى مستوى رقم آحادي 
لأول  ٢٠٠٣الٕاسلامي مستوى معدل تضخم برقم آحادي في عام  ، سجلت بلدان منظمة المؤتمر٢٠٠٠في عام 

يعود ذلك أساسا نتيجة للسياسات الٕاصلاحية المالية والنقدية الحذرة التي تقوم  .مرة خلال عقود من الزمان
ر بتطبيقها العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في التسعينات؛ بلدان آسيا الوسطى الأعضاء في منظمة المؤتم

  .الٕاسلامي وتركيا تقف كمثال نموذجي لتطبيق تلك السياسات
  

في العالم جراء الزيادات الغير مسبوقة في أسعار الغذاء  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧إرتفع التضخم إلى معدلات كبيرة في 
؛ العام الذي سجل ٢٠٠٤وكان التضخم لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إتجاه الصعود بعد عام  .والوقود
، وصل متوسط معدل التضخم لدى بلدان ٢٠٠٨ولكن، وبقفزته في  .ه أدنى معدل للتضخم خلال العقود الأخيرةفي

إنخفضت معدلات التضخم إلى  ٢٠٠٩في عام  .٪١١,٩منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى مستوى الخانتين عند نسبة 
وبمعدلات التضخم هذه، كان  .)م أ ، القس٨ – ٣الشكل (أسعار الغذاء والوقود لصاحب الم للانعكاسنتيجة  ٪٧

من المستوى الذي  ٢٠٠٩في عام  ٪٥٠مستوى الأسعار العامة ببلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي أعلى بقليل من 
  .)، القسم ب٨ – ٣الشكل ( ٢٠٠٤بلغته في عام 

  
)أسعار المستهلك(متوسط التضخم السنوي ٨ - ٣الشكل

 ١٠٠=٢٠٠٤ .أ التغير السنوي للنسبة المئوية. ب
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 توقعات* ..بالملحق الٕاحصائي ٨ –الجدول أ : المصدر

  
تشير الأشكال إلى أنَّ متوسط معدل التضخم لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ظل عاليا عما لدى البلدان النامية 

إرتفاع في التضخم تشير إلى  ٢٠١٠وعلى الرغم من أنَّ التوقعات لعام  .٢٠٠٩ - ٢٠٠٥ومتوسط العالم خلال الفترة 
لدى كل من البلدان المتقدمة والنامية، لا يزال يتوقع أْن يظل متوسط معدل التضخم لدى بلدان منظمة المؤتمر 

 .٪٧بحوالي  أعلى مما هو لدى العالم والبلدان الناميةالٕاسلامي عند مستوى 
 
  التجارة الخارجية وميزان المدفوعات .٥ – ٣
  
  السلع صادرات وواردات .١ – ٥ – ٣
  

) سيف(والواردات ) فوب(الصادرات  –تأثرا بالأزمة العالمية، أشارت التقديرات إلى إنخفاض تجارة السلع العالمية 
إلى ذروة  ٢٠٠٥ترليون دولار في عام  ٢١,١بعد أن شهدت إرتفاعا من  ٢٠٠٩ترليون دولار في عام  ٢٥,٣إلى  –

السنوات، إرتفع إجمالي تجارة السلع لدى بلدان منظمة  وخلال نفس .٢٠٠٨ترليون دولار في عام  ٣٢,٥بلغت 
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وعليه،  .ترليون دولار ٢,٥٥ترليون دولار وانخفض من ثم إلى  ٣,٣٩ترليون إلى  ١,٧٩المؤتمر الٕاسلامي من 
، وانخفضت من ثم إلى ٢٠٠٨في عام  ٪١٠,٤إلى  ٢٠٠٤في عام  ٪٨,٥إرتفعت مساهمتها في التجارة العالمية من 

  .)بالملحق الٕاحصائي ١٠ –وأ  ٩ –الجدولان أ ( ٢٠٠٩في عام  ٪١٠,١نسبة 
  

صادرات السلع ٩ – ٣الشكل
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 بالملحق الٕاحصائي ٩ –الجدول أ : المصدر

  
 ١,٨٨بصورة ملحوظة لتبلغ  ارتفعتأنَّ إجمالي صادرات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ) ٩ - ٣(يبين الشكل 

حصة بلدان منظمة  ارتفعت .٢٠٠٩ليون دولار في عام تر ١,٢٩إلى  اضهاانخفقبل  ٢٠٠٨ون دولار في عام ترلي
، ٢٠٠٨في عام  ٪١١,٧إلى نسبة  ٢٠٠٥في عام  ٪٩,٥المؤتمر الٕاسلامي في سوق الصادرات العالمية من نسبة 

وخلال فترة السنوات الخمس هذه، بلغت هذه الحصة متوسطا  .٢٠٠٩في عام  ٪١٠,٤غير أنها انخفضت إلى 
، ٪٣٠,٩بلغت  ٢٠٠٨وكما حققت مساهمتها في إجمالي صادرات البلدان النامية ذروة في عام  .٪١٠,٤بنسبة 

  .، وهو أدنى مستوى لها خلال الفترة قيد النظر٪٢٨,١إلى  ٢٠٠٩ولكنها انخفضت في عام 
  

 )التغير السنوي في النسبة المئوية بالأسعار الثابثة(صادرات السلع ١٠ - ٣الشكل 
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 بالملحق الٕاحصائي ٩ –الجدول أ : المصدر

  
، كان النمو في إجمالي صادرات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في المتوسط )١٠ - ٣(وكما هو مبين في الشكل 

وعلى الرغم من أنَّ صادرات بلدان منظمة  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٥أقل من النمو الذي حققته البلدان النامية خلال الفترة 
، نتيجة للٕارتفاع ٢٠٠٨معدل أعلى من معدلات المجموعات الأخرى للبلدان في عام المؤتمر الٕاسلامي نمت ب
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الطلب على النفط وأسعار النفط  لانخفاضنتيجة  ٢٠٠٩إلا أنَّ هذا الوضع انقلب في عام الحاد في أسعار النفط، 
نخفاضا حادا في عام في الواقع إنخفضت صادرات كل من البلدان المتقدمة والنامية إ  .الٕاقتصادية جراء الأزمة
على التوالي، إلا أنَّ الٕانخفاض في صادرات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كان  ٪٢٤,٥و ٪٢١,٨، ٢٠٠٩

، الشئ الذي يوضح إنخفاض مساهمتها في كل من السوق العالمي للصادرات وفي )٪٣١,٣( إنخفاضا كبيرا
جليا الكيفية التي تعتمد بها صادرات بلدان منظمة وهذا يوضح  .إجمالي صادرات البلدان النامية في ذلك العام

  .صادراتها تتكون من النفط معظمالمؤتمر الٕاسلامي إعتمادا كبيرا على تذبذب أسعار النفط، خاصة وأنَّ 
 

 *٢٠٠٩البلدان العشرة الأوائل المصدرة في منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ١١ - ٣الشكل
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  صائيبالملحق الٕاح ٩ –الجدول أ : المصدر
 . الأرقام بين قوسين تشير إلى الحصص المئوية للبلد من إجمالي صادرات منظمة المؤتمر الٕاسلامي *

  
على الرغم من إنخفاض حجم الصادرات لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وبالتحديد لدى المصدرة الكبرى، 

ع لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا تزال يلاحظ، كما في حالة الٕانتاج، أنَّ القدر الأكبر من صادرات السل
البلدان تمثل البلدان العشرة الأوائل المصدرة بمنظمة المؤتمر، وهي تقريبا نفس  .تتركز في عدد قليل من البلدان

 .)١١ - ٣الشكل ( ٢٠٠٩من إجمالي صادرات سلع منظمة المؤتمر في  ٪٧٣,٥، من ناحية الٕانتاجالأولى  ةالعشر
بليون دولار، وتمثلا معا  ١٧٥المرتبة الأولى، كل منهما بصادرات بلغت إحتلتا ربية السعودية وماليزيا المملكة الع

  .ربع إجمالي صادرات جميع بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميمن أكثر 
  

واردات السلع ١٢ - ٣الشكل
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 بالملحق الٕاحصائي ١٠ –الجدول أ : المصدر
 

وخلال الفترة قيد النظر، إرتفع  .أداء الواردات لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي منوال شبيه بذلك شهد أيضا في
ليون دولار في عام تر ١,٥١إجمالي واردات السلع لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي إرتفاعا كبيرا ليصل إلى 
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بالصادرات، واصلت لكن، وخلافا للموقف  .)١٢ - ٣الشكل ( ٢٠٠٩ليون في تر ١,٢٦قبل انخفاضه إلى  ٢٠٠٨
كانت هذه الحصة  .٪٩,٨لتصل  ٢٠٠٩حصة واردات السلع لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في الٕارتفاع في 

وشبها لذلك، واصلت حصتها في إجمالي واردات البلدان النامية في الٕارتفاع ووصلت  .في العام السابق ٪٩,٢عند 
  .٢٠٠٨ام في ع ٪٢٦,٩، مقارنة بنسبة ٢٠٠٩في  ٪٢٧,٧إلى 

  
وبصفة عامة، يلاحظ أنَّ واردات وصادرات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ومجموعات البلدان الأخرى إنخفضت 

ومع ذلك، إنخفضت حصة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي صادرات  .نتيجة للأزمة العالمية ٢٠٠٩في 
وهذا يبين أنَّ  .صلت فيه حصتها في الواردات في الٕارتفاعالبلدان النامية والصادرات العالمية في الوقت الذي وا

ومما يجدر  .صادرات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كانت متأثرة أكثر من وارداتها مقارنة بالبلدان الأخرى
ملاحظته هنا، هو أنَّ حصص بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في واردات العالم والبلدان النامية أقل من حصصها 

  .الصادرات في
  

أعلى متوسط معدل نمو لها في  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥خلال الفترة وكمجموعة، سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
، أعلى من ٪٢٩,٩المنظمة بنسبة  وفي ذلك العام نمت واردات بلدان .)١٣ - ٣الشكل ( ٢٠٠٨الواردات في 

في جميع أنحاء  ٢٠٠٩إنخفضت الواردات في عام  .)٪١٥,٤(والمتوسط العالمي ) ٪٢٣,٧(متوسط البلدان النامية 
انخفضت واردات بلدان منظمة المؤتمر  .النشاط الٕاقتصادي لتباطؤالعالم وبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي نتيجة 

 ٪٢٣,٥فيما كان الٕانخفاض لدى كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة عميقا بلغ  ٪١٦,٤الٕاسلامي بنسبة 
، كان متوسط معدل نمو ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥بصفة عامة وخلال فترة السنوات الخمس الماضية  .تواليعلى ال ٪١٨,٩و

واردات السلع لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي أعلى من المتوسط العالمي ومن متوسطي البلدان النامية 
  .والمتقدمة

  
)يةالتغير السنوي في النسبة بالأسعار الجار(واردات السلع ١٣ - ٣الشكل
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 بالملحق الٕاحصائي ١٠ –الجدول أ : المصدر
  

 .عدد قليل منها فيوكما كان الموقف بالصادرات، تركزت ورادات السلع لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
  .البلدان العشرة الأوائل بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من حيث الوارداتيبين ) ١٤ - ٣(الشكل 

 
الٕاسلامي من ناحية  المؤتمرت العربية المتحدة قائمة البلدان العشرة الأوائل في منظمة وعليه، تعتلي دولة الٕامارا

من إجمالي واردات بلدان  ٪١٢,٣بليون دولار، أي ما يعادل  ١٥٥الٕاستيراد، حيث أنها سجلت واردات بمبلغ 
ل واردات البلدان الخمس هذه ومعا إلى جانب تركيا، ماليزيا، اندونيسيا والمملكة العربية السعودية تمث .المنظمة
للبلدان العشرة الأوائل المستوردة  ٪٦٩وبلغت هذه النسبة  .من إجمالي واردات منظمة المؤتمر الٕاسلامي ٪٥١,١

  .والتي تضم أيضا إيران، جمهورية مصر العربية، نيجيريا، الجزائر وباكستان
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 *٢٠٠٩مؤتمر الٕاسلامي البلدان العشرة الأوائل المستوردة في منظمة ال ١٤ – ٣الشكل
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دوالربليون،الواردات
 

  بالملحق الٕاحصائي ١٠ –الجدول أ : المصدر
 الأرقام بين الأقواس تمثل الحصة المئوية للبلد في إجمالي واردات منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
  منظمة المؤتمر الٕاسلامي لدىلسلع البينية لالتجارة  .٢ – ٥ – ٣
  

مع ذلك، وعلى الرغم  .سلامي زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرةزاد حجم التجارة بين بلدان منظمة المؤتمر الإ 
 ٤٢١، إلا أنه انخفض إلى ٢٠٠٨بليون في عام  ٥٥٦إلى  ٢٠٠٥بليون دولار في عام  ٢٧٤من زاد هذا الحجم من 

 ورغم هذا الٕانخفاض شكل .موازيا للهبوط الذي صاحب التجارة في جميع أنحاء العالم ٢٠٠٩بليون دولار في عام 
 ٠,١، بزيادة بلغت ٢٠٠٩من إجمالي تجارتها في عام  ٪١٦,٥حجم التجارة بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥إرتفعت الصادرات بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال الفترة  .نقطة مئوية من العام السابق
زايدة في إجمالي صادرات هذه البلدان من بليون دولار، منعكسة في حصة مت ٢٦٧بليون دولار إلى  ١٣٣من 
، ورغم إنخفاض حجم الصادرات بين بلدان ٢٠٠٩ففي عام  .٢٠٠٨في عام  ٪١٤,٢إلى  ٢٠٠٥في عام  ٪١٣,٥

، ٪١٥,٦بليون دولار، إرتفعت حصة الصادرات فيما بين بلدان المنظمة إلى  ٢٠١منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى 
بأكثر من  منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى البلدان غير الأعضاء في المنظمةمشيرة إلى إنخفاض صادرات بلدان 

 ٢٩٠وشبها لذلك، إرتفعت الواردات فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى  .صادراتها إلى بلدان المنظمة
ي زيادة حصتها ؛ أي ما يواز٢٠٠٥بليون دولار الذي سجلته في عام  ١٤١مقارنة بمبلغ  ٢٠٠٨بليون دولار في عام 

، فقد أدى الٕانخفاض الذي طرأ على ٢٠٠٩وأما في عام  .٪١٩,٢إلى  ٪١٧,٦في إجمالي واردات المنظمة من 
الشكل ( ٪١٧,٤بليون دولار إلى إنخفاض هذه الحصة إلى  ٢٢٠الواردات البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى 

١٥ - ٣(.  
  

من الواردات بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي سجلتها عشرة بلدان  ٪٧٤,٩ومن الناحية الأخرى، يلاحظ أنَّ 
من إجمالي الواردات بين  ٪١٤,٣بليون دولار، أو  ٢٨,٧احتلت تركيا رأس قائمة هذه البلدان بواردات بلغت . فقط

 ٢٧,٨ردات بلغت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، تلتها المملكة العربية السعودية والٕامارات العربية المتحدة، بوا
 ١١,٤(واندونيسيا ) بليون دولار ١٧,٦(جنبا إلى جنب مع ماليزيا . بليون دولار على التوالي ٢٧,١بليون دولار و
. من إجمالي الصادرات فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ٪٥٦شكلت هذه البلدان الخمسة ) بليون دولار

عربية السورية، إيران، باكستان ودولة الكويت ضمن قائمة البلدان وجاءت جمهورية مصر العربية، الجمهورية ال
وتراوحت الصادرات . العشرة الأوائل التي سجلت أعلى أحجام للصادرات فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
لدى  بليون دولار ٩,٣التي سجلتها هذه البلدان في إطار الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي من 

وعلاوة على ذلك، ). ١٦ - ٣القسم أ بالشكل (بليون دولار لدى دولة الكويت  ٦,٥جمهورية مصر العربية و
وبٕاستثناء الجمهورية العربية السورية وباكستان، أن الصادرات البينية في إطار منظمة المؤتمر الٕاسلامي لدى ثمانية 

  .ادراتهامن إجمالي ص ٪٣٠من هذه البلدان العشرة شكلت أقل من 
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التجارة البينة للسلع لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي ١٥ - ٣الشكل
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)بليون دوالر(الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي 
)بليون دوالر(الواردات البينية لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي 

الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي آنسبة من إجمالي صادرات المنظمة
الواردات البينية لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي آنسبة من إجمالي واردات منظمة المؤتمر اإلسالمي
التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي آنسبة من إجمالي تجارة منظمة المؤتمر اإلسالمي

 

 مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية: المصدر
  

في وعلى النقيض من ذلك، لوحظ أنَّ بعض بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي التي لديها أحجام منخفضة نسبيا 
البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي سجلت حصص عالية من الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر الصادرات 

إلى بلدان  ٢٠٠٩من صادرات الصومال ذهبت في عام  ٪٩٨فعلى سبيل المثال،  .الٕاسلامي في إجمالي صادراتها
درات البينية لدى منظمة في الصا جيبوتيوإضافة إلى ذلك، بلغت حصة  .أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي

الصادرات البينية  منبليون دولار  ٧,٧بصادرات بلغت  –سوريا  .لدى لبنان ٪٧٦,١و ٪٨٨,٩المؤتمر الٕاسلامي 
بليون  ٩,٣بصادرات بلغت  –ومصر  –من إجمالي صادراتها  ٪٦٨,٣لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي بما يعادل 

هما البلدان  –من إجمالي صادراتها  ٪٤٠,١مر الٕاسلامي بما يعادل من الصادرات البينية لدى منظمة المؤتدولار 
اللذين شملتهما قائمة البلدان العشرة الأوائل من حيث الحجم والحصة من الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر 

سجلت حصصا الأردن، توغو، السنغال، غرقيزيا، وجزر القمر كانت من بين البلدان العشرة الأوائل التي  .الٕاسلامي
  .)، القسم ب١٦ – ٣الشكل (عالية من الصادرات البينية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي بٕاجمالي صادراتها 

  
 ٢٠٠٩البلدان العشرة الأوائل بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من حيث الصادرات فيما بين بلدانها الأعضاء  ١٦ –٣الشكل

 الحصة في إجمالي الصادرات. ب من حيث الحجم. أ 
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 مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية: المصدر
  
  الميزان التجاري، الحساب الجاري وموقف الٕاحتياطي .٣ – ٥ – ٣
  

، سجلت بلدان )٢٠٠٩ - ٢٠٠٥(بالنظر إلى التحسن الذي طرأ على صادراتها ووارداتها خلال الفترة قيد الدراسة 
 .)١٧ - ٣الشكل (في جميع سنوات الفترة  مركبٕاسلامي كمجموعة فائض ميزان تجاري منظمة المؤتمر ال

فيما سجلت ) بليون دولار ٣٦٨( ٢٠٠٨سجلت مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي أعلى فائض تجاري في عام 
 ذروةتي بلغت فوائض الميزان التجاري لجميع البلدان النامية وال .٢٠٠٩في عام ) بليون دولار ٢٨(أدنى فائض لها 
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بناء على ذلك، مالت فوائض كل  .٢٠٠٩بليون دولار في  ٣٣بليون دولار انحسرت إلى  ٤٦١عند  ٢٠٠٨لها في 
وعلى النقيض من ذلك، شهدت مجموعة البلدان المتقدمة  .٢٠٠٩من المجموعتين إلى التساوي تقريبا في عام 

بليون  ٩٤٠من  ٢٠٠٩بليون دولار في  ٥٤٧إنخفض إلى عجزا تجاريا في جميع سنوات الفترة، غير أنَّ هذا العجز 
  .٢٠٠٨دولار في 

  
)بليون دولار(الميزان التجاري ١٧ - ٣الشكل
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 بالملحق الٕاحصائي ١٠ –وأ  ٩ –الجدول أ : المصدر

  
الشكل (في ميزان الحساب الجاري المجمع لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ولوحظت إتجاهات مماثلة أيضا 

كمجموعة البلدان النامية، حققت مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي فوائض في حسابها الجاري و .)١٨ - ٣
إنخفض الفائض الكبير للبلدان  .٢٠٠٩ولكن إنخفض هذا الفائض في عام  .في جميع سنوات الفترة قيد النظر

، ويتوقع أن يصبح بحوالي ٢٠٠٩دولار في بليون  ٣٢٠إلى حوالي  ٢٠٠٨بليون دولار في  ٧٠٠النامية الذي تجاوز 
بليون  ٧٩وشبها لهذا الموقف، إنخفض فائض بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي إلى  .٢٠١٠بليون دولار في  ٤٢٠

بليون دولار، وتشير التوقعات إلى إرتفاع هذا الفائض  ٤٠٥وصلت إلى  ٢٠٠٨من قمة بلغها في  ٢٠٠٩دولار في 
  .٢٠١٠ر في بليون دولا ١٦٠إلى حوالي 

  
)بليون دولار(ميزان الحساب الجاري ١٨ - ٣الشكل
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 توقعات* ..بالملحق الٕاحصائي ١١ –الجدول أ : المصدر

  
، ضعفي ٢٠٠٩ترليون دولار في  ٨,٥٤ –بٕاستثناء الذهب  –ومن ناحية أخرى، بلغ إجمالي الٕاحتياطي العالمي 

غ سجلتها البلدان المتقدمة، وسجلت البلدان النامية بقية ترليون دولار من هذه المبل ٣.٠٢ .٢٠٠٥مستوى عام 
البلدان المتقدمة كانت أعلى مما  احتياطياتويجب ملاحظة أنَّ  .)١٩ -  ٣الشكل (ترليون دولار  ٥,٥٢المبلغ 

التغير وبسرعة، حيث حصلت البلدان في ؛ ولكن ومنذ ذلك العام بدأ الوضع ٢٠٠٤حققته البلدان النامية حتى عام 
على الرغم من أنه يمكن شرح هذا الٕاتجاه  .)٪٦٤,٦(على ثلثي إجمالي الٕاحتياطي العالمي تقريبا  ٢٠٠٩نامية في ال
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جزئيا نتيجة لتدفقات التجارة المتزايدة والفوائض الضخمة لبعض البلدان النامية، مثل الصين، والٕاقتصادات الآسيوية 
َّ أنه من الأرجح أن يكون ذلك نتيجة لجهود الصناعية الحديثة وبلدان الشرق الأوسط المصدرة ل لنفط، إلا

الٕاصلاحات المالية في بعض البلدان النامية التي تعاني من عجز مزمن في حسابها الجاري لتحسين موقف 
في البلدان النامية نجم عن الحاجة لجمع  تحرير حساب رأس المالويبدو أنَّ التطبيق الواسع ل .الٕاحتياطي لديها
ثير من الٕاحتياطي للحماية في مواجهة التقلبات المالية، مثل تغير إتجاه تدفقات رأس المال المفاجئ، الكثي والك
  .أمام الأزمات المالية العالمية ضعفهاوالحد من 

  
)ترليون دولار(إجمالي الٕاحتياطي، بٕاستثناء الذهب ١٩ - ٣الشكل 
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 بالملحق الٕاحصائي ١٢ –الجدول أ : المصدر
  

بأكثر ) بٕاستثناء الذهب(، زاد إجمالي إحتياطي بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي )١٩ - ٣(بين في الشكل وكما هو م
 ٪٢٠.٧فكان متوسط النمو السنوي المركب في الٕاحتياطي  .٢٠٠٩في  ترليون دولار ١,٢٧من الضعفين ليتعدى 

 .)٪٢٦,٦(ط البلدان النامية ولكنه أدنى من متوس) ٪١٩,١(خلال هذه الفترة، أي أعلى من متوسط العالم 
وبمستوى موازي، عكست حصة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي إحتياطي البلدان النامية إتجاها 

في  ٪٢٣,١نقطة مئوية من السنة السابقة، هبطت هذه الحصة إلى  ٢,٥بالٕانخفاض في هذه الفترة، وبٕانخفاض بلغ 
وعلاوة على ذلك، لوحظ أنَّ الكم الأكبر من إجمالي  .٢٠٠٥ها في التي كانت علي ٪٢٨، مقارنة بنسبة ٢٠٠٩

بلدان فقط  ١٠الٕاحتياطي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا يزال متراكما في عدد قليل منها، حيث أنَّ 
شكلت  .)٢٠ - ٣الشكل ( ٢٠٠٩في من إجمالي إحتياطي مجموعة منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ٪٨٢,٢شكلت 
، ثلث إجمالي إحتياطي جميع بلدان تقريبا بليون دولار ٤١٠، بٕاحتياطي بلغ لعربية السعودية لوحدهاالمملكة ا

الجزائر، ليبيا، ماليزيا، تركيا، اندونيسيا، العراق، نيجيريا، الٕامارات العربية المتحدة ومصر  .منظمة المؤتمر الٕاسلامي
    .)٢٠ - ٣الشكل (دان العشرة جاءت بعد المملكة العربية السعودية في قائمة هذه البل

 *٢٠٠٩البلدان العشرة الأوائل في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من حيث الٕاحتياطي  ٢٠ - ٣الشكل
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 بالملحق الٕاحصائي ١٢ –الجدول أ : المصدر
  الأرقام بين الأقواس تمثل حصة البلد في إجمالي إحتياطي منظمة المؤتمر الٕاسلامي *
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بالملحق الٕاحصائي تبين أنَّ جميع بلدان منظمة المؤتمر ) ١٢ -أ (أرقام الواردة في الجدول إضافة إلى ما ورد، ال
راجع ( ، عدا السودان٢٠٠٩ – ٢٠٠٥الٕاسلامي التي تتوفر حولها البيانات حسنت موقف الٕاحتياطي خلال الفترة 

لى إضافة إلى الٕاحتياطي، تشير إ " حسنت"لكن، وبالرغم من أنَّ عبارة  .)بالملحق الٕاحصائي ١٢ –الجدول أ 
يجب الأخذ في الٕاعتبار أنَّ هذا الوضع قد يحدث حتى حالة وجود عجز في ميزان الحساب الجاري للبلد، شريطة 

، بدلا عن )الدين الخارجي(أنها قد تتمكن من تمويل عجزها عبر قنوات التمويل الخارجية، مثل الٕاقتراض الخارجي 
    .إستخدام إحتياطيها

عارف عليه، في هذا السياق، يتم تمويل الٕاختلال في ميزان الحساب الجاري باستخدام إحتياطي النقد ومما هو مت
الأجنبي؛ وكذلك، كما هو في حالة العديد من البلدان النامية تحديدا، بواسطة التدفقات المالية الخارجية 

المؤتمر الٕاسلامي خلال الفترة قيد  ولدراسة هذه العلاقة في حالة بلدان منظمة .المختلفة، في شكل دين أساسا
    .ينالتاليين النظر، تمت دراسة إجمالي الدين الخارجي وصافي الٕاستثمار الأجنبي المباشر في القسم

    الدين الخارجي  .٤ – ٥ – ٣
 – ٢٠٠٤إجمالي حجم الدين الخارجي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي إتجاها بالزيادة خلال الفترة  عكس
بليون دولار، بزيادة بلغت  ٩٠٣بلغ إجمالي الدين الخارجي لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ٢٠٠٨ففي  .٢٠٠٨
بلد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي بلدان دائنة، ولكن أصبح  ١٨كان  ٢٠٠٨في  .عن السنة السابقة ٪٦,٨

التصنيف الأخير الذي أجراه البنك  وضع المديونية لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي أسوأ عند النظر، حسب
، )HIPC(بلد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا تزال تصنف كبلدان فقيرة مثقلة بالديون  ٢٢الدولي، إلى أنَّ 

    .)بالملحق الٕاحصائي ١٣ –الجدول أ ) (LDCs(منها صنفت من بين البلدان الأقل نموا  ١٨
، كان معدل الدين إلى الناتج المحلي الٕاجمالي لدى )٢١ - ٣(ل على الرغم من ذلك، وكما هو مبين في الشك

بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي وحصتها في إجمالي ديون البلدان النامية تنخفض بٕاستمرار في الفترة موضع 
ر نة الأعضاء في منظمة المؤتمابلغ متوسط معدل الدين إلى الناتج المحلي الٕاجمالي لدى البلدان المد .الٕاهتمام

في  ٪٢٧,٦هذا المتوسط بٕاستمرار في السنوات التالية ليصل إلى  ضإنخف، ولكن ٢٠٠٤في  ٪٤٢.٩الٕاسلامي 
وخلال هذه الفترة، سجل إجمالي حجم الديون الخارجية لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي حصة منخفضة  .٢٠٠٨

، غير ٢٠٠٨في  ٪٢٦,٢إلى  ٢٠٠٤في  ٪٢٩,٥فانخفضت من  .في إجمالي حجم الدين الخارجي للبلدان النامية
ويشير الٕانخفاض في هذه  .)٢١ - ٣الشكل ( ٪٣٠,١لتصل إلى  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦أنها عكست إرتفاعا في عامي 

    .الحصة ضمنيا إلى حجم ديون بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي زاد بأقل مما هو لدى البلدان النامية الأخرى
إجمالي الدين الخارجي ٢١ – ٣الشكل
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منظمة المؤتمر اإلسالمي آنسبة من البلدان النامية
 

 بالملحق الٕاحصائي ٣ –وأ  ١٣ –الجدول أ : لمصدرا
  المتوسط المعدل لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامية المدانة *
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بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي في هذه  ٥زاد معدل الدين إلى الناتج المحلي الٕاجمالي فقط لدى 
إلى  ٪٦٣,١من (، جيبوتي )٪٧٨,٣إلى  ٪ ٤٧,٢من (ف المالديالتي ارتفعت ديونها كانت  والبلدان الأعضاء .الفترة
إلى  ٪٧٦من (كزاخستان و، )٪٢٤.٥إلى  ٪٢١,٢من (، ألبانيا )٪١٨,٧إلى  ٪١٢من (، أفغانستان )٪٦٩,٧
نقطة مئوية، وهي  ١٣٠إلى  ١٠٠بلدان بمعدل  ٤وعلى خلاف ذلك، إنخفض هذا المعدل لدى  .)٪٧٩,٤

إلى  ٪٢٧١,٥من (، غينيا بيساو )٪٥٥.٢إلى  ٪١٦٧,٨من (مبيا ، غا)٪١٩,٩إلى  ٪١٤٩,٦من (سيراليون 
، كان هناك بلدان فقط من بين البلدان ٢٠٠٨وبٕاعتبار عام  .)٪٥٥,٤إلى  ٪١٥٥,٥من (وموريتانيا ) ٪١٥٩,٤

، وهما غينيا ٪١٠٠الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي بمعدل الدين إلى الناتج المحلي الٕاجمالي بأعلى من 
بليون،  ٢٧٧,٣(وبالأرقام المطلقة، كانت البلدان الخمس الأوائل هي تركيا  .)١١٠,٩(والصومال ) ١٥٩,٤(بيساو 

من الناتج المحلي  ٪٢٩,٥بليون، ما يعادل  ١٥٠,٩(، اندونيسيا )من الناتج المحلي الٕاجمالي لديها ٪٣٨ما يعادل 
بليون،  ٦٦,٢(، ماليزيا )المحلي الٕاجمالي لديهامن الناتج  ٪٧٩,٤، ما يعادل نبليو ١٠٧,٦(، كزاخستان )الٕاجمالي

من الناتج المحلي  ٪٣٠بليون، ما يعادل  ٤٩,٣(وباكستان ) من الناتج المحلي الٕاجمالي لها ٪٢٩,٩ما يعادل 
  .)٢٢ - ٣الشكل ) (الٕاجمالي لديها

  
٢٠٠٨بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي المدانة ٔاكثر، ٢٢ –٣الشكل

 بٕاجمالي الدين إلى نسبة الناتج المحلي الٕاجمالي. ب لدينبمستوى إجمالي ا. أ 
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بالملحق الٕاحصائي ٣ –وأ  ١٣ –الجدول أ :المصدر
  
  الٕاستثمار الأجنبي المباشر. ٥ – ٥ – ٣
  

في العالم بأجمعه، رغم أنها كانت في زيادة مستمرة حتى  ٢٠٠٨إنخفضت تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر في 
بليون دولار في  ١٦٩٧، بلغ إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي ٪١٤,٢وبٕانخفاض سنوي بنسبة عليه،  .٢٠٠٧
كانت البلدان المتقدمة وجهة  .)٢٣ - ٣الشكل (، مع إتجاه غالبية هذه الٕاتجاهات إلى البلدان المتقدمة ٢٠٠٨
إرتفعت هذه الحصة إلى  .٢٠٠٤بليون دولار في عام  ٧٣٥من الٕاستثمار الأجنبي المباشر البالغ  ٪٥٦.٤لنسبة 
نتيجة لٕانخفاض تدفقات  ٢٠٠٨إنخفاض الٕاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام وكان  .٢٠٠٧في  ٪٦٨,٧

ذلك، لا تزال وعلى الرغم من  .الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة مع ازدياد تدفقها إلى البلدان النامية
وترك ما تبقى من  ٢٠٠٨ثر من نصف تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في البلدان المتقدمة تحتضن أك

  .، إلى البلدان النامية٪٤٣,٣التدفقات، 
  

وبالنسبة للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، فقد كانت تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 
ولكن، كان هناك تحسن ملحوظ في هذه التدفقات، خاصة وأنها  .المستوى العام نعمنخفضة  ٢٠٠٨ – ٢٠٠

، أي بثلاثة أضعاف ونصف الضعف عما بلغته في ٢٠٠٨بليون دولار في  ١٨٣كانت في إزدياد مستمر لتبلغ 
قها إلى البلدان النامية ، نمت التدفقات إلى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي بنفس معدل تدف٢٠٠٨وفي  .٢٠٠٤
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 ٠,٢حصتها في إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بما عادل غت زيادة فبل. الأخرى
ومن الناحية الأخرى، لوحظ أنَّ  .٢٠٠٤في  ٪١٦,٥كانت هذه الحصة عند  .٪٢٤,٩نقطة مئوية لتصل إلى 

نتيجة  ٢٠٠٨في  ٪١٠,٨ى إل ٢٠٠٧في  ٪٧,٧حصتها في إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إرتفعت من 
   .)٢٣ - ٣الشكل (للهبوط الحاد الذي لازم تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة 

صافي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر ٢٣ – ٣الشكل
 نسبة مئوية بليون دولار
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 بالملحق الٕاحصائي ١٤ –الجدول أ : المصدر
 

عظم المجاميع الٕاقتصادية الرئيسية، تركزت تدفقات الٕاستثمار الأجنبي إلى بلدان منظمة وكما كان الموقف في م
، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة هذه البلدان بتدفقات ٢٠٠٨في  .المؤتمر الٕاسلامي في عدد قليل منها

لٕاستثمار الأجنبي المباشر من إجمالي تدفقات ا ٪٢٠,٩بليون دولار، وشكلت بمفردها  ٣٨,٢إستثمار أجنبي بلغ 
 ١٤,٥(، كزاخستان )بليون ١٨,٢(، تركيا )بليون ٢٠,٣(تلتها نيجيريا  .لجميع بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي

من إجمالي  ٪٥٧,٤شكلت البلدان الخمسة هذه  .)بليون دولار ١٣,٧(ودولة الٕامارات العربية المتحدة ) بليون
جنبا إلى جنب مع مصر، ماليزيا،  .لى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميتدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إ 

من إجمالي  ٪٧٧,٩اندونيسيا، دولة قطر، وباكستان شكلت هذه البلدان العشرة الأوائل بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي 
    .)٢٤ - ٣الشكل (تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى جميع بلدان المنظمة 

عظم بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا تزال غير قادرة على خلق بيئة إقتصادية داعمة وتأمين تبين الصورة أنَّ م
نظرا لذلك، تحتاج بلدان منظمة المؤتمر . الظروف المطلوبة لجذب تدفقات المزيد من الٕاستثمار الأجنبي المباشر

ولتحقيق هذا . ستثمارات الأجنبيةالٕاسلامي عموما لٕاتخاذ تدابير محددة لخلق بيئة تؤدي لجذب المزيد من الإ 
الهدف، تبرز الحاجة إلى الٕاصلاحات لتحسين مناخ الأعمال ولٕادخال المحفزات الٕاستثمارية إلى المستثمرين 

وهذا يتطلب بناء البنية التحتية الكافية والٕاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءات . المحليين والأجانب
    .ال تشكل تحديا لغالبية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلاميالٕانتاجية التي لا تز

 * ٢٠٠٨البلدان العشرة الأوائل بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من حيث تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر،  ٢٤ – ٣الشكل
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 بالملحق الٕاحصائي ١٤ –الجدول أ : المصدر
 ة للبلد في إجمالي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشرالأرقام بين الأقواس تمثل الحصة المئوي *
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 التحديات وفرص التعاون: التنمية الزراعية في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي     

  

  المقدمة .١ – ٤
  

أنَّ الزراعة هي النشاط الٕاقتصادي الرئيسي ويقدر أنها تلعب دورا رئيسيا في إقتصادات ب العام الفهمفي حين يسود 
َّ أنَّ هذه السمة لم تتفق وحال العديد من غا بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي البلدان النامية ولبية البلدان النامية، إلا

في المتوسط، بلغت حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي لدى بلدان منظمة المؤتمر  .تحديدا
وفي الحقيقة، بدأت الزراعة تفقد  .١٩٩٠في  ٪١٧,٦ ، متناقصة تدريجيا من٢٠٠٨فقط في عام  ٪١٠,٥الٕاسلامي 

مكانها شيئا فشيئا في العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لتحل الخدمات مكانها بمرور الوقت والصناعة إلى 
وتشمل هذه العوامل جهود التحول  .ويجئ هذا نتيجة لعوامل سياسية، بنيوية، مناخية وجغرافية مجتمعة .حد ما
صادي والتنويع البنيوي في بعض البلدان، الهجرة المتزايدة للقوى الزراعية العاملة من الريف إلى المدن بحثا عن الٕاقت

، ينالضعيف في قطاع الخدمات خاصة، الٕاستثمار الزراعي والبنية التحتية الأجور العالية في القطاعات الأخرى،
اعية، تذبذب الأسعار العالمية للسلع الزراعية والصعوبات المستوى المتدني لٕاستغلال الميكنة والتكنولوجيا الزر

التجارية التي لا تزال تواجهها العديد من هذه البلدان في أسواق السلع العالمية، وندرة المصادر المائية في العديد 
  .ووسط إفريقيا من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الواقعة في الأقاليم الفرعية الجافة وشبه الجافة بغرب آسيا وشرق

  
، لا تزال ٢٠٠٨حسب إحصائيات عام من إجمالي سكان بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ٪٣٧,٤باستخدامها 

هذا صحيح بالتحديد لدى و .الزراعة تعتبر نشاطا إقتصاديا مهما بقدرة عالية للعب دور مهم في التنمية الٕاقتصادية
في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، حيث يشكل قطاع الزراعة في المتوسط  ن والعشرين الأقل نموا الأعضاءيالبلدان الاثن

من الناتج المحلي الٕاجمالي  ٪٣٠، ويصل إلى أكثر من ٢٠٠٨من إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي لديها في  ٪٢٥
 بلد عضو في منظمة المؤتمر الٕاسلامي من مختلف الأقاليم المناخية ١٨وعلاوة على ذلك، يندرج  .لدى نصفها

والذرة  زتتنوع هذه السلع من الغلال، مثل القمح، الأر .بين العشرين بلد المنتجة في العالم للسلع الزراعية الرئيسية
وفي هذا الصدد، قد تساعد  .المعتدلة مثل الكاكاو، البن، المطاط والسكر/الشامية، إلى سلع المناطق المدارية

ى تخفيف الفقر، وتأمين الٕاكتفاء الغذائي، إتاحة فرص العمل تنمية قطاع الزراعة الحديثة في هذه البلدان عل
  .الٕاضافية للملايين، وتطوير قطاعات أخرى في الٕاقتصاد والمرتبطة بالٕانتاج الزراعي

  
وبالنظر إلى هذا الوضع، يلقي هذا التقرير الضوء على الوضع الراهن وعلى المعوقات والتحديات التي تواجه التنمية 

ويعالج التقرير مواضيع رئيسية ذات صلة، مثل السكان  .لدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلاميالزراعية في الب
في قطاع الزراعة والٕاستغلال الزراعي للأراضي، والمصادر المائية واستغلالها الزراعي، الٕانتاج الزراعي  المشتغلون

همية تحفيز الٕاستثمار بين بلدان منظمة المؤتمر وكما يلقي الضوء على أ  .والٕانتاجية والتجارة في السلع الزراعية
الٕاسلامي في القطاع الزراعي ويقترح بعض التوصيات السياسية لدفع التعاون بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي في هذا 

  .المجال المهم
  
  للأراضي ٕاستغلال الزراعيوالالسكان المشتغلون بالزراعة  .٢ – ٤
  

بليون هكتار وعدد  ٣,٢ء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، بٕاجمالي مساحة تشكل البلدان السبعة والخمسون الأعضا
، ربع إجمالي مساحة العالم وأكثر من خمس سكان العالم تقريبا ٢٠٠٨بليون نسمة حسب بيانات  ١,٥سكان يلغ 

ي أربع وتنتشر هذه البلدان في منطقة جغرافية كبيرة في أقاليم مناخية مختلفة ف .)على التوالي ٪٢٢,٧و ٪٢٤,٦(

٤
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من إجمالي سكانها،  ٪٥٣,٥شكل سكان الريف في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ٢٠٠٨وفي عام  .قارات
  .)١ - ٤الشكل ( ٪٥٠,٢بنسبة  في البلدان النامية ومتوسط عالمي ٪٥٤,٩مقارنة بنسبة 

  
 )كنسبة من الٕاجمالي(٢٠٠٨سكان الريف والسكان المشتغلون في الزراعة، ١ – ٤الشكل

 السكان المشتغلون بالزراعةسكان الحضر والريف
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منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية العالم
 

 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

 
 ٪١,٩بمتوسط معدل سنوي بلغ  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٠زاد عدد سكان بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي خلال الفترة 

  .في إجمالي سكان العالم ٪١,٢لدى البلدان النامية و ٪١,٣مقابل 
  
من إجمالي السكان،  ٪٣٧,٤في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ٢٠٠٨ل السكان المشتغلون بالزراعة في عام شك

) ٪٤٤,٩(ظلت هذه النسبة أدنى من نسبة البلدان النامية  .)١ - ٤الشكل ( ٢٠٠٠في عام  ٪٤٢,٢مقارنة بنسبة 
من إجمالي  ٪٥٠لزراعة يشكلون أكثر من رغم ذلك، لا يزال السكان المشتغلون با .)٪٣٨,٨(والمتوسط العالمي 

بلد عضو في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، معظمها من البلدان الأقل نموا في إفريقيا جنوب الصحراء،  ١٨السكان في 
في بعض من بعض هذه البلدان، مثل بوركينا فاسو، غينيا، غينيا بيساو،  ٪٧٠بل وصل هذا العدد إلى أكثر من 

 .)٢ - ٤الشكل (تي، أوغندا، جزر القمر والسنغال غامبيا، النيجر، جيبو
  

 )كنسبة من ٕاجمالي السكان(٢٠٠٨السكان المشتغلون بالزراعة، ٢ – ٤الشكل
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عة عامل جوهري في مسيرة وإضافة للقوى العاملة في الزراعة، فٕانَّ الٕاستغلال المؤثر والمنتج للأرض في مجال الزرا

وفي هذا الصدد، كان للبلدان السبعة والخمسين الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي إجمالي  .التنمية الزراعية
لدى  ٪٢٨,٤زراعية لدى البلدان النامية و ٪٣٦.٤بليون هكتار، مقارنة بنسبة  ١,٤مساحة أراضي زراعية بلغت 
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بالنسبة للبلدان النامية ومتوسط العالم،  ٪٣٧,٩و ٪٣٨,٧تها مقارنة بنسبة من إجمالي مساح ٪٤٣,٧العالم وتشكل 
  .)١ - ٤الجدول (على التوالي 

 ٢٠٠٧، لأراضيالزراعي لٕاستغلال ال: ١ – ٤الجدول 

 
 الأراضي الزراعية

 الأراضي المزروعة
 المراعي الدائمة

 المحاصيل الدائمة الأراضي الصالحة للزراعة
 (2) % مليون هكتار (2) % مليون هكتار (2) %مليون هكتار(1) % مليون هكتار

 76.8 1076 3.4 49 20.7 290 43.7 1401 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي

 69.5 2671 3.1 121 27.9 1071 38.7 3846 البلدان النامية

 68.5 3378 2.9 143 28.6 1411 37.9 4932العالم

         :منظمة المؤتمر الٕاسلامي كنسبة من

  31.9  34.3  20.6  28.4العالم

  40.3  40.5  27.1  36.4 البلدان النامية

 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

 كنسبة مئوية من الأراضي الزراعية) ٢(كنسبة مئوية من المساحة الكلية للأرض؛ ) ١(
  .وللمحاصيل الدائمة والمراعي الدائمة ،لزراعةهي مجموع الأراضي الصالحة ل: الأراضي الزراعية

هي الأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل المؤقتة، المروج المؤقتة والمراعي والأراضي التجارية والبساتين  الأراضي الصالحة للزراعة
 المخصص إنتاجها للوازم المطبخ والأراضي البور لفترة مؤقتة

وهذا . تخضع للمحاصيل لفترات طويلة لا تحتاج معها لٕاعادة زراعتها بعد كل محصول التيهي الأرض  أراضي المحاصيل الدائمة
  النوع من الأراضي لا يشمل الغابات

 
من  ٪٢٠,٧مليون هكتار فقط، ما يعادل  ٢٩٠تبلغ الأراضي الصالحة للزراعة لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

عليه،  .لدى العالم ٪٢٠,٦لحة للزراعة لدى البلدان النامية ومن الأراضي الصا ٪٢٧,١أراضيها الزراعية، وتشكل 
فٕانَّ النسبة المئوية للأراضي الصالحة للزراعة لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي أراضيها الزراعية أقل 

  .)٪٢٨,٦(ومن المتوسط العالمي ) ٪٢٧,٩(مما هي لدى البلدان النامية 
  

من  ٪٤٣,٣) مليون هكتار ٤٩(محاصيل الدائمة لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي وبالمقارنة، تشكل أراضي ال
أراضي المحاصيل الدائمة أنَّ وعلى الرغم من  .للبلدان النامية ٪٤٠,٥إجمالي أراضي المحاصيل الدائمة في العالم و
هذه النسبة كانت أعلى  من إجمالي أراضيها الزراعية، إلا أنَّ  ٪٣,٤لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تشكل فقط 

، فٕانَّ )٣ - ٤(وكما هو مبين في الشكل  .)٪٢,٩(ومتوسط العالم ) ٪٣,١(بعض الشئ مما هي لدى البلدان النامية 
أراضي رعوية ) بليون هكتار ١,١أو  ٪٧٦,٨(القدر الأكبر من الأراضي الزراعية في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

 .دائمة تستخدم لرعي الماشية
 

٢٠٠٧،)كنسبة من الٕاجمالي(هيكل الأراضي الزراعية ٣ – ٤الشكل
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الٕاستغلال الزراعي للأراضي في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي يعكس إختلافات كبيرة على المستوى الفردي 
ة مقارنة بٕاجمالي مساحتها، تمتلك بعض بلدان منظمة المؤتمر وبأراضي زراعية كبير .والمستوى الفرع إقليمي

) ٪٧٠,٢(، الصومال )٪٧٣,٤(، جيبوتي )٪٧٧(، كزاخستان )٪٨٠,٨(الٕاسلامي، مثل المملكة العربية السعودية 
وحتى أراضي ) من أراضيها الزراعية ٪١٠أقل من (أراضي صغيرة جدا صالحة للزراعة ) ٪٦٩,٤(وتركمنستان 
وهذا يعود إلى أنَّ القدر الأكبر من الأراضي الزراعية في هذه البلدان .ة صغيرة لا حاجة لذكر مساحتهامحاصيل دائم

وعلى النقيض لذلك، هنالك بلدان أعضاء في  .تستغل لتربية الماشية) ٪٩٠أكثر من (يشكل أراضي دائمة للرعي 
ورينام، الكاميرون، الأردن، الٕامارات العربية منظمة المؤتمر الٕاسلامي، مثل مصر، اندونيسيا، ماليزيا، غويانا، س

المتحدة، دولة قطر وفلسطين، تمتلك أراضي كبيرة صالحة للزراعة مقارنة بالأراضي الصالحة للزراعة وأراضي 
المحاصيل الدائمة مقارنة بالنسبة المئوية لهذه المساحات في أراضيها الزراعية، علما أنَّ لها أراضي زراعية صغيرة 

  .بالمساحة الٕاجمالية لأراضيها مقارنة
  

بلد من بلدان  ١١في  ٪٥٠كانت حصة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من مساحة الأراضي الزراعية أعلى بنسبة 
، بنين )٪٧٨,٨(، باكستان )٪٨٥,٣(، مصر )٪٨٨,١(ي بنغلاديش ذه البلدان هوه .منظمة المؤتمر الٕاسلامي

، جزر القمر )٪٥٥(، العراق )٪٥٥,٦(، تركيا )٪٦٥,١(، الكاميرون )٪٦٧,٨(، توغو )٪٦٩,٩(، سورينام )٪٧٦,٧(
وبالمقارنة،  .بلد من بلدان المنظمة ١١لدى  ٪١٠وكانت هذه النسبة عند أقل من  .)٪٥١,٧(وألبانيا ) ٪٥٣,٣(

نظمة في مبلدان أعضاء ف ٨في  ٪٣٠كانت حصة أراضي المحاصيل الدائمة من الأراضي الزراعية أعلى بكثير من 
، البحرين )٪٤٣,٩(، بروناي )٪٦١,٥(، المالديف )٪٧٣,٥(هذه البلدان ماليزيا وكانت . المؤتمر الٕاسلامي

وعلاوة على  .)٪٣٠,٦(وفلسطين ) ٪٣٢(، اندونيسيا )٪٣٦,٧(، جزر القمر )٪٣٧(، الٕامارات العربية )٪٤٠(
من بلدان منظمة  ١٦في ) ٪١ل من أق(ذلك، لوحظ أنَّ حصة أراضي المحاصيل الدائمة بلغت نسبا هامشية 

  .المؤتمر الٕاسلامي
  

في مجمل القول، وفي الوقت الذي تفوق فيه النسبة المئوية للأراضي الزراعية من إجمالي مساحة بلدان منظمة 
ة المؤتمر الٕاسلامي بكثير ما لدى البلدان النامية والمتوسط العالمي، لا تزال النسبة المئوية لمساحة أراضيها الصالح

   .للزراعة من إجمالي أراضيها الزراعية أدنى من مستويات متوسط العالم والبلدان النامية إلى حد بعيد
  

ومن بين العوامل الأخرى، يعود هذا إلى الٕاستغلال الغير كافي للأراضي في الزراعة، وتحديدا نتيجة لندرة مصادر 
  .المياه وإستخدام نظم الري والتقنيات الغير كافية

  
  الموارد المائية واستغلالها الزراعي .٣ – ٤
  

بالنظر إلى أنَّ القدر الأكبر من موارد المياه في العالم يتم إستغلاله في الزراعة وأنَّ الطلب العالمي على الغذاء يزداد 
ة الزراعية بٕاستمرار، فٕانَّ دور إدارة الموارد المائية، عبر نظم الري والتقنيات الفعالة، اكتسب أهمية كبيرة في التنمي

الماء مورد نادر في المناطق الجافة وشبه الجافة حيث يقع العديد من بلدان منظمة المؤتمر  .والأمن الغذائي
الٕاسلامي، تحديدا في غربي آسيا وشمال وشرق إفريقيا حيث تواجه العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في 

ويتوقع أنَّ تزداد هذه  .لٕاستغلال الموارد المائية الجديدةهذه المناطق ضغوطا حادة نتيجة للفرص المحدودة 
الضغوط في مواجهة تزايد عدد السكان واستغلال الماء مقابل كل فرد والمرتبط بالتنمية الٕاقتصادية ونتيجة للآثار 

م الري لهذه الأسباب، يصبح ترشيد إستغلال موارد المياه عبر نظ .السلبية المتوقعة لتغير المناخ في المستقبل
والتقنيات الفعالة واحد من الٕاحتياجات العاجلة ومتطلبات التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي في هذه 

  .البلدان، وخاصة الواقعة منها في الأقاليم ذات الموارد المائية النادرة
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وارد المائية واستغلالها وعلى ضوء هذه التحديات، يسلط هذا القسم من التقرير الضوء بشكل موجز على موقف الم
وفي هذا التقرير، يتم إجراء التمييز بين  .في الزراعة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي مركزا على أهمية نظم الري

فموارد المياه المتجددة تشكل ذلك الجزء من موارد المياه الناجمة عن  .الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة
وتحسب هذه الموارد على أساس دورة المياه بٕاضافة متوسط الٕانسياب السنوي طويل  .ةهطول الأمطار المحلي

فٕاجمالي موارد المياه المتجددة تمثل  .وتغذية خزانات المياه الجوفية) المياه السطحية(الأجل للأنهار والبحيرات 
ددة المحلية وموارد المياه المتجددة إجمالي كمية الموارد المائية للبلد وتعرف بالمجموع الكلي لموارد المياه المتج

  .الخارجية، ويقصد بها الٕانسياب الداخل إلى البلاد من خارج حدودها
  

) المياه الجوفية المحمولة بين الطبقات الصخرية العميقة(الموارد المائية الغير متجددة هي كميات المياه الجوفية 
رغم أنَّ موارد  .الزمني ولذا يمكن اعتبارها غير متجددة التي ليس لها معدل إعادة تكوين يذكر على أساس الحساب

المياه غير المتجددة لا يتم تناولها في هذا التقرير، إلا أنَّ لبعض بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي إمكانيات عالية من 
نيا، حوض موريتا –إحتياطي المياه الجوفية الحفرية مثل الصحراء الكبرى، مرزوق، حوض النوبة، حوض السنغال 

وكما أنَّ لبعض بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في منطقة الشرق الأوسط  .لولمدين في النيجر، وحوض تشاد
وشمال إفريقيا مياه جوفية حفرية مهمة جدا، مثل الأردن، ليبيا، السعودية والبحرين، وتعتمد إعتمادا كبيرا على هذه 

لذا، فٕانَّ زيادة إستنفاد هذه الموارد يشكل خطرا على  .جددةالموارد، وذلك لمحدودية الموارد المائية المت
  .الٕاستغلال المستدام لهذه الموارد في المدى الطويل، لا سيما أنه لا يمكن تجديدها

  
 ٢٠٠٧مؤشرات الموارد المائية، : ٢ – ٤الجدول 

 

متوسط هطول الأمطار في 
  )سنة/ مم (العمق 

الموارد المائية 
المتجددة الداخلية 

 )سنة/  ٣مك(

الموارد المائية 
المتجددة 

/  ٣كم(الخارجية 
  )سنة

إجمالي الموارد 
المائية المتجددة 

  )سنة/  ٣كم(

إجمالي الموارد 
المائية 

المتجددة 
/  ٣م(للفرد
 )سنة
) 

 )٪(نسبة الٕاعالة 
 

بلدان منظمة المؤتمر 
 الٕاسلامي

47209 6126.64 2270.42 8397.06 5587 27.04 

 21.73 8224 54864.25 11919.86 43042.69 211159العالم

منظمة المؤتمر 
 :كنسبة من

      

   15.3 19.0 14.2 22.4العالم

  إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

ويقدر المستوى الأدنى لٕاجمالي الموارد  .المياه بكونها عدم التوازن في العرض والطلب على الماء ندرةتعرف 
وتعتبر البلدان  .للفرد في السنة ٣م١٧٠٠ية المتجددة الضرورية للنشاطات المنزلية، الزراعية والصناعية بمقدار المائ

للفرد في السنة بأدنى من هذا المستوى تعاني من محدودية موارد /والأقاليم التي لديها إجمالي موارد مائية متجددة
تعتبر بلدان وأقاليم تعاني من  ٣م١٠٠٠للفرد في السنة بأدنى من /ةالمياه وتلك التي لديها إجمالي موارد مياه متجدد

فٕانها  ٣م٥٠٠للفرد في السنة بأدنى من /وأما البلدان أو الأقاليم التي لديها إجمالي موارد مائية متجددة .ندرة المياه
  .)٢٠٠٧ة، الأمم المتحد –الفاو، المياه (تعتبر بلدان وأقاليم تعاني من الندرة المطلقة في المياه 
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 البلدان الأولى في منظمة المؤتمر الٕاسلامي): ٣م١٠٠٠(إجمالي الموارد المائية المتجددة مقابل الفرد ٤ – ٤الشكل
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تضاريس الأرض، موقعها من  .توزيع الموارد المائية بداخل منطقة منظمة المؤتمر الٕاسلامي توزيع غير متجانس

المناخية الناتجة، تنوع البنيات الهيدروغرافية والجيولوجية جميعها عوامل  –البحر، خطوط العرض والظروف المائية 
وعلى المستوى الفردي للبلدان، في  .تؤدي إلى أوضاع مائية مختلفة للغاية في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي

 ١٢سنة في /٣م ٨٢٢٤موارد المياه المتجددة للفرد أعلى من المتوسط العالمي البالغ  الوقت الذي يكون فيه إجمالي
بلد آخر يعاني من محدودية إجمالي الموارد المائية للفرد  ٢٣بلد عضو في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، يلاحظ أنَّ 

  .)٥ - ٤والشكل  ٤ – ٤الشكل (سنة /٣م١٧٠٠بأدنى من 
 

 بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي التي تعاني من نقص المياه):سنة/٣م(المائية المتجددة مقابل الفردإجمالي الموارد ٥ – ٤الشكل
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 وعلاوة .بلد من هذه البلدان من ندرة المياه ١٨سنة، يعاني /٣م١٠٠٠وبٕاجمالي موارد مائية متجددة للفرد بأقل من 
بلد يعاني من الندرة المطلقة في المياه بٕاجمالي موارد مائية متجددة للفرد بأقل من  ١٣على ذلك، هنالك 

 .)٥ - ٤الشكل (سنة وتندرج هذه البلدان بين البلدان الأكثر فقرا في العالم من حيث الموارد المائية /٣م٥٠٠
 ٣١٥,٩منظمة المؤتمر الٕاسلامي، بمستوى عالي يبلغ  تعكس أرقام إجمالي الموارد المائية المتجددة للفرد في بلدان

سنة في الكويت، عدم تجانس في حالة الموارد المائية في هذه /٣م٧سنة سجلته غويانا ومستوى أدنى عند /٣كلم
  .البلدان
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والأكثر من ذلك، هو أنَّ العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تعتمد إلى حد أكبر في مواردها المائية 
في حقيقة الأمر، تلعب الأنهار الكبرى وبعض شبكات  .لمتجددة على إنسياب مائي قادم من خارج حدودهاا

الأنهار الصغيرة ومستودعات المياه الجوفية دورا مهما في الموارد المائية في العديد من بلدان منظمة المؤتمر 
نهر النيل، نهر النيجر، نهر السنغال، بحيرة  .اميوهذه أحواض أنهر ثمانية في إقليم منظمة المؤتمر الٕاسل .الٕاسلامي

، وحوض )نهري آمو داريا وسير داريا(تشاد، ونهر لمبوبو في إفريقيا؛ حوض نهري دجلة والفرات، حوض بحر أرال 
  .نهر الجانج في آسيا

  
امي في في مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسل ٪٢٧يعكس هذا الوضع متوسط نسبة إعتماد على المياه تبلغ 

بلد  ١٨في  ٪٥٠بلغت هذه النسبة أعلى من  .)٢ - ٤الجدول ( ٪٢١.٧مجملها مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 
  .)٦ - ٤الشكل (عضو في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

  
وبالتحديد، سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا المعدلات الأعلى 

في البحرين، حيث  ٪٩٦,٦في الكويت و ٪١٠٠فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة إعالة المياه  .وارد المائيةإعالة الم
وتعتمد مصر  .يعتمدان إعتمادا كبيرا على مستودعات المياه الجوفية المتدفقة من المملكة العربية السعودية

يعتمد ) ٪٧٦,٩(والسودان أيضا  .نهر السنغالعلى ) ٪٩٦,٥(على نهر النيل القادم من إثيوبيا، وموريتانيا ) ٪٩٦,٩(
وإلى حد قليل ولكن  .تعتمد على نهر الفرات القادم من تركيا) ٪٧٢,٤(على نهر النيل القادم من إثيوبيا، وسوريا 

تعتمد على نهري دجلة ) ٪٥٣,٥(على نهري شبلي وجوبا، والعراق ) ٪٥٩,٢(، تعتمد الصومال ٪٥٠بأعلى من 
وأزربيجان ) ٪٧٧,٤(، أوزبكستان )٪٩٧,١(ن آسيا الوسطى وجنوب آسيا مثل تركمنستان وبعض بلدا .والفرات

وباكستان ) ٪٩١,٣(تعتمد على موارد مائية خارجية، وخاصة من نهري أمو داريا وسير داريا، بنغلاديش ) ٪٧٦,٦(
  .تعتمد على نهر الجانج القادم من الهند) ٪٧٥,٦(

 
)٪(٢٠٠٧معدل إعالة المياه، ٦ – ٤الشكل
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، لا تزال العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من ناحية أخرى، وبالنظر إلى النمو السريع في عدد سكانها

وفي  .تواجه تحديات جادة لتلبية الطلب المتزايد على المياه للٕاستخدام المحلي، وخاصة في النشاطات الزراعية
، ويعبر عنه كنسبة مئوية لمقدار المياه المسحوب أو المستهلك من المصادر ٥هذا الصدد، يشكل سحب المياه

يقصد به الضغط على الموارد (متجددة المحلية، مؤشر إلى مقدرة البلد للٕاعتماد على مصادرها المائية المائية ال
                                                 

إستغلال الموارد المائية الناتجة عن . مياه المسحوبة أو المستهلكة للأغراض الزراعية، الصناعية والمنزليةيمثل إجمالي سحب المياه الكمية السنوية لل  ٥
  تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي ترد أيضا بين هذه الموارد 
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وفي  .٪٢٥الموارد المائية عاليا عند وصول هذه النسبة إلى أعلى من وبصورة عامة، يعتبر الضغط على  .)المائية
من إجمالي المياه  ٪٢٤,٥يشكل  هذا الصدد، إجمالي سحب المياه لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي

من إجمالي  ٪١١,١من الموارد المائية المتجددة المحلية و ٪١٥,٣وتشكل المياه المسحوبة  .المسحوبة في العالم
على  ٪٧فقط و ٪٨,٩الموارد المائية المتجددة لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 

ذا، وكمجموعة يبد أن بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا تواجه ضغوطا بمواردها المائية ل .)٣ - ٤الجدول (التوالي 
طالما أنَّ متوسط سحب المياه كنسبة مئوية من الموارد المائية المتجددة المحلية أدنى من حد الضغط على الموارد 

منظمة المؤتمر الٕاسلامي ضغطا على  بلد من بلدان ٢٨وعلى المستوى الفردي للبلدان، يعاني  .٪٢٥المائية البالغ 
  .٪٢٥مواردها المائية، حيث تتجاوز نسبة سحب المياه من الموارد المائية المتجددة الداخلية بها 

 
 ٢٠٠٧سحب المياه واستغلالها في الزراعة، : ٣ – ٤الجدول 

 سحب المياه الزراعيإجمالي سحب المياه

 سنة/  ٣كم
كنسبة من

الموارد المائية 
جددة المت

الداخلية

كنسبة من إجمالي 
الموارد المائية 
 المتجددة

كنسبة من إجمالي  سنة/  ٣كم
 السحب

كنسبة من 
إجمالي الموارد 
 المائية المتجددة

 10.0 89.6 837.3 11.1 15.3 934.9 منظمة المؤتمر
 4.9 70.0 2674.2 7.0 8.9 3818.3 العالم

منظمة المؤتمر كنسبة 
 :من

      

   31.3   24.5 العالم

 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

  
وفي هذا الصدد، يجب الٕاشارة إلى أنَّ البلدان التي لها قيم سحب مياه كنسبة مئوية من مواردها المائية المتجددة 

مائية متجددة خارجية تعتمد، علاوة على مواردها المائية المتجددة الداخلية، على موارد  ٪١٠٠الداخلية بأعلى من 
المياه المحلاة ومياه الصرف الصحي التي تتم (أو موارد مائية غير تقليدية /تنساب إليها من خارج حدودها و

أنَّ المياه  ،الذكربر يدالجوفي هذا السياق،  .ومن الممكن أْن تنقب هذه البلدان مواردها المائية الجوفية .)معالجتها
ياه المحلاة ومياه الصرف المعالجة تستغل بصورة مكثفة كمصادر مائية مكملة في الجوفية غير المتجددة، والم

العديد من هذه البلدان، وخاصة في بلدان الخليج العربي، التي حولت كميات ضخمة من المياه المحلاة من البحر 
ربية السعودية، الٕامارات وحسب ما أورده البنك الدولي، ثلاثة من هذه البلدان، تحديدا المملكة الع .إلى مياه شرب

هي أكبر البلدان الرائدة في إستخدام المياه المحلاة في منطقة الشرق الأوسط العربية المتحدة ودولة الكويت، 
ومما  .)٢٠٠٧البنك الدولي، (من إجمالي المياه المحلاة والمعالجة في المنطقة  ٪٧٧وشمال إفريقيا، حيث تشكل 
ة الموارد المائية المتجددة الداخلية في هذه البلدان، وخاصة في النشاطات الزراعية، يجدر ذكره، هو أنَّ نتيجة لندر

  .أصبح إستغلال مياه الصرف المعالجة في الري ممارسة شائعة
  

وكما هو في بقية العالم، فٕانَّ القدر الأكبر من المياه المسحوبة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي يستغل في 
من  ٪٨٩,٦في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  ٦السحب الزراعي للمياه، شكل ٢٠٠٧وفي عام  .الأنشطة الزراعية

من إجمالي الموارد المائية  ٪١٠، وشكلت ٪٧٠إجمالي سحب المياه لديها، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 
رغم من ذلك، لا يزال توزيع على ال .)٣ -٤الجدول (فقط  ٪٤,٩المتجددة لديها، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 

وبقيم مطلقة، تشكل  .المياه المسحوبة للٕاستغلال الزراعي بداخل إقليم منظمة المؤتمر الٕاسلامي بعيدا عن التناسق
من إجمالي سحب المياه للٕاستغلال الزراعي في كل منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخمسة منها فقط،  ٪٩١,٣بلد  ١٦

  .)٧ - ٤الشكل (تقريبا  ٪٥٥ندونيسيا ومصر تشكل باكستان، إيران، بنغلاديش، ا
                                                 

  .تحتوي على الري وسقاية المواشي  ٦
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 البلدان الأولى بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي):سنة/٣كم(السحب الزراعي للمياه ٧ – ٤الشكل
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، "الأرض المعدة للري"حات وفي هذا الصدد، مصطل .القدر الأكبر من سحب المياه الزراعي يستغل في الري

يقصد بها جميعا قطعة الأرض المعدة لتزويد المياه، خلاف مياه الأمطار، إلى " المساحة المروية"و" مساحة الري"
 ٧٧,٣بناء على ذلك، فٕانَّ إجمالي قطعة الأرض المعدة للري في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تغطي  .المحاصيل

فقط من إجمالي أراضيها الزراعية  ٪٥.٥ة الأرض المعدة للري في العالم، وتشكل من مساح ٪٢٧مليون هكتار أو 
وكما يشكل إجمالي المساحة المعدة للري في بلدان منظمة المؤتمر  .٪٥,٨مقارنة بالمتوسط العلمي البالغ 

  .)٤ - ٤( ٪٢٠,٣من أراضيها الصالحة للزراعة، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمي البالغ  ٪٢٦,٧الٕاسلامي 
  

توزيع مساحات الري في إقليم منظمة المؤتمر الٕاسلامي هو الآخر بعيد من التجانس، حيث أنه يعكس، وإلى حد 
وفي هذا الصدد، يجب أْن يشار إلى الري يلعب  .إجمالي الموارد المائية المتجددة في هذه البلدان اختلافكبير، 

واقعة في المناطق الجافة وشبه الجافة ذات متوسط مستوي هطول دورا مهما في الٕانتاج الزراعي في البلدان ال
  .متدني، مثل بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  
 ٢٠٠٧الأراضي المعدة للري وتقنياته، : ٤ – ٤الجدول 

 تقنيات الريإجمالي الاراضي المعدة للري
 الي الاراضي المعدة للريكنسبة من إجمكنسبة مئوية من

الأراضي هكتار ١٠٠٠
 الزراعية

الاراضي
الصالحة 
للزراعة

 الري الموضعي الري بطريقة الرش الري السطحي
 3.3 7.8 773165.526.781.8 بلدان منظمة المؤتمر

  2867945.820.3 العالم
 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

المساحة المروية لدى بلدان منظمة المؤتمر  ماليجإ ستوى الفردي للبلدان، يتركز القدر الأكبر من وعلى الم
، والتي هي تقريبا ذات البلدان الأولى بين بلدان المنظمة من حيث سحب .)٨ - ٤الشكل (بلد  ١٧الٕاسلامي في 

 ، وخمسة فقط منهاةيورممساحة اللامن إجمالي  ٪٩٢,٦تشكل هذه البلدان مجتمعة  .المياه للٕاستغلال الزراعي
  .٪٥٥,٣تشكل  )باكستان، إيران، تركيا، بنغلاديش واندونيسيا(
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)هكتار١٠٠٠(الأراضي المعدة للري ٨ – ٤الشكل
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وكما و .في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميي من مساحة الأراضي الزراعية إختلافا كبيرا رتختلف حصة مساحة ال

بلد  ٢٠في  ٪١وأقل من ) ٩ - ٤الشكل (بلدان فقط  ١٠في  ٪٣٠هذه الحصة أكثر من  ، بلغت٢٠٠٨كان في 
   .عضو

  
بلد عضو في  ٢٢من الأراضي الصالحة للزراعة في  ٪٥٠وفي الوقت الذي تشكل فيه المساحة المروية أكثر من 

في الواقع، إنَّ لمساحة الأراضي المروية  .بلد ١٨في  ٪٥بلغت هذه النسبة أقل من  منظمة المؤتمر الٕاسلامي،
الصالحة للزراعة دور مهم في الٕانتاج الزراعي في العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة تلك التي 

لهذا السبب، فٕانَّ للزراعة  .اتعاني من ندرة المياه في الأقاليم الجافة وشبه الجافة بالشرق الأوسط وشمال إفريقي
المروية واستخدام نظم الري والتقنيات الفعالة دور مهم وكبير للغاية في التنمية الزراعية والٕانتاج الغذائي في هذه 

  .البلدان
 

 )٪٣٠بلدان منظمة المؤتمر التي لديها أكثر من (مساحات الري كنسبة من الأراضي الزراعية ٩ – ٤الشكل
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 حصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونيةإ : المصدر

  
وفي هذا الصدد، تشير البيانات المتوفرة حول تقنيات الري المستخدمة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لٕالى أنَّ 

 ٪٨١,٨الري السطحي، وهو النظام الأكثر تقليدية والأقل توفيرا للمياه، هو الري الأوسع إستخداما ويتم تطبيقه على 



42 
 

بلد عضو في  ٢٩في  ٪٥٠وتصل هذه النسبة إلى أكثر من  .)١٠ - ٤الشكل (من إجمالي المساحة المعدة للري 
وتبعا لذلك، تضيع كميات ضخمة من المياه الموجهة للري في هذه البلدان على  .منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  .مستوى المزرعة إما بسبب الترشيح أو الجريان السطحي
 

 )كنسبة من إجمالي الأراضي المعدة للري(٢٠٠٧نيات الري،تق ١٠ – ٤الشكل

81.77

7.84
3.277.12

الري السطحي الري بالرش الري الموضعي أخرى

 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

  
من إجمالي المساحة المعدة للري في بلدان منظمة  ٪٧,٨على  ٧على النقيض من ذلك، تمارس تقنية الري الرشي

من  ٪٣٠درا أكبر من المياه من الري السطحي، في أكثر من تمارس هذه التقنية، التي تدخر ق .المؤتمر الٕاسلامي
ومن ناحية أخرى،  .بلدان فقط من بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ٣المساحات المروية في 
من إجمالي المساحات المعدة للري في بلدان  ٪٣,٣على ، التقنية الأكثر توفيرا للمياه، ٨يمارس الري الوضعي

من مناطق الري في بلدين فقط من البلدان الأعضاء  ٪٣٠تمارس هذه التقنية في أكثر من  .المؤتمر الٕاسلاميمنظمة 
، في الوقت الذي يسود ٪٥٩,٥في المملكة العربية السعودية يسود الري بالرش أكثر ما يسود بنسبة  .في المنظمة

  .)على التوالي ٪٧٩و ٪٨٦(مساحاتها المروية فيه الري الموضعي في أوغندا والأردن مستخدما في أكثر من نصف 
  

الرش طريقة تختار البلدان الواقعة في المناطق الجافة الخالية من الأنهار تطوير الري الموضعي والري ب وبالتحديد
  .لتوفير المياه بأكبر قدر ممكن

 
  الٕانتاج الزراعي والٕانتاجية .٤ – ٤
  

لٕاقتصادي الرئيسي المفترض أْن يلعب دورا كبيرا في إقتصادات تعرف الزراعة على نطاق واسع بكونها النشاط ا
وجزئيا، يعود  .لكن هذه السمة لا تنطبق وحالة العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي .معظم البلدان النامية

نظم الري الغير ذلك لعدم كفاءة الٕاستغلال الزراعي للأراضي في العديد من هذه البلدان لندرة الموارد المائية وإتباع 
وكما أنه يعود لعوامل أخرى، مثل زيادة هجرة المشتغلون في الزراعة من الريف إلى المدن بحثا عن الدخول  .كافية

                                                 
الرشاشات : أنها شكل من ٔاشكال المطر الصناعي عبر خطوط تحمل عناصر للتوزيعهو نظام ري يتم بوضع الماء تحت الضغط عند رش الماء وك  ٧

  .الدائرة، المعدات الناشرة بمجاري مياه دائمة وأنابيب مثقوبة
رات متقاربة، بكمية قليلة من المياه ولكن في فت) منطقة جذور النبات(يستخدم ببل جزء من التربة عند قاعدة النبات  )ذو تقنيات مختلفة(هو نظام ري   ٨

  .الري البطيء، الري بالتنقيط، ري الٕانسياب اليومي، الري بالتقطير والري الرشفي: تحتوي هذه التقنية على النظم التالية.أي نقطة بنقطة
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وفي المتوسط، مثلت حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي الٕاجمالي  .العالية، وخاصة في قطاع الخدمات
التي بلغتها في عام  ٪١٦,٣، منخفضة تدريجيا من نسبة ٢٠٠٨ فقط في ٪١٠,٥لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

  .)٢ - ٣الشكل ( ١٩٩٠
  

كبيرا بين بلدان منظمة  تبايناحصة الزراعة في الناتج المحلي الٕاجمالي  تتباينوعلى المستوى الفردي للبلدان، 
فغانستان، جزر أ يدا بلدان فقط، وهي تحد ٧، سيطر قطاع الزراعة في ٢٠٠٨وحسب حسابات  .المؤتمر الٕاسلامي

سجلت الصومال الحصة  .القمر، غينيا بيساو، النيجر، سيراليون، الصومال، وتوغو، وجميعها من البلدان الأقل نموا
 .٪٠,١فيما سجلت دولة قطر أدنى حصة بلغت  ٪٦٠,١الأعلى بنسبة 

 
 )٢٠٠١-١٩٩٩قاعدة السنوات(مؤشر الٕانتاج الزراعي ١١ – ٤الشكل

 فردللالٕاجمالي
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 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

  
، يلاحظ أنَّ بلدان )الفاو(للٕانتاج الزراعي المعد من قبل منظمة الأغذية والزراعة العالمية  ٢٠٠٧ وبالنظر إلى مؤشر

ء الذي سجلته أداء أفضل نوعا ما من الأدا تعكس، في المتوسط، منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كمجموعة، رغم أنها
بلد من بين  ٢٥، إلا أنَّ )١١ - ٤الشكل ( ٢٠٠٧ – ٢٠٠٠مجموعة البلدان النامية والمتوسط العالمي خلال الفترة 
، قيما أدنى في مؤشر الٕانتاج الزراعي عن المتوسط ٢٠٠٧بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي سجل، بٕاعتبار عام 

 ٪٥٠خفض الٕانتاج الزراعي خلال الفترة قيد النظر بنسب بلغت وكما ٔانَّ، وعلى حسب هذا المؤشر، أن .العالمي
  .لدى دولة قـطر ٪٢١لدى السنغال و ٪٢٥لدى غامبيا،  ٪٣١لدى أوغندا،  ٪٣٩لدى المالديف، 

  
وبٕاعتبار مؤشر الٕانتاج الزراعي مقابل الفرد خلال نفس الفترة، يلاحظ أنَّ متوسط الٕانتاج الزراعي مقابل الفرد لدى 

مة المؤتمر الٕاسلامي كان مرتفعا إرتفاعا قليلا تابعا لنفس إتجاهات كل من متوسطي العالم ومجموعة بلدان منظ
، إنخفض مؤشر بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي إنخفاضا ٢٠٠٧لكن، وفي عام  .٢٠٠٦البلدان النامية حتى عام 

وعلى  .العالم والبلدان النامية، ليهبط إلى مستوى أدنى من متوسطي )٢٠٠١متراجعا إلى مستوى عام (كبيرا 
بلد عضو في منظمة المؤتمر الٕاسلامي نتائج متدنية بمؤشر  ٣٥،سجل ٢٠٠٧المستوى الفردي للبلدان وبٕاعتبار عام 

منها إنخفاضا في مؤشر الٕانتاج الزراعي  ٢٩الٕانتاج الزراعي مقابل الفرد عما سجله المتوسط العالمي، وسجلت 
  .مقابل الفرد
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)٢٠٠٨-٢٠٠٠(الٕانتاج الزراعي ١٢ – ٤الشكل
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منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية العالم حصة منظمة المؤتمر اإلسالمي في البلدان النامية حصة منظمة المؤتمر اإلسالمي في العالم

إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

  
من الٕانتاج  ٪١٤,٢، شكلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ٢٠٠٨ومن حيث حجم الٕانتاج الزراعي، بٕاعتبار عام 

الذي كان عند  ٢٠٠٠ارنة بمستوى عام من إنتاج البلدان النامية، بزيادة قليلة مق ٪٢٠,٢العالمي الكلي للغلال و
، مسجلة ٪١٤,٨وأما حصتها في نفس العام في الٕانتاج العالمي للخضر كانت  .، على التوالي٪٢٠,١و ٪١٣,٥

من إنتاج البلدان النامية،  ٪١٧,١بلغت  ة؛ وسجلت حص٢٠٠٠التي سجلتها في عام  ٪١٥إنخفاضا طفيفا من 
إنخفضت حصة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي إنتاج  .٢٠٠٠في  ٪١٨,١منخفضة إنخفاضا قليلا من 

وفي المقابل، إرتفعت حصصها بعض  .٢٠٠٨في  ٪٢٣,٧إلى  ٢٠٠٠في  ٪٢٤,٨البلدان النامي للفواكه قليلا من 
 ٪٨,٢إلى  ٢٠٠٠على التوالي في  ٪١٢,٣و ٪٧,٧الشئ في إجمالي الٕانتاج العالمي وإنتاج البلدان النامية للحوم من 

  .)١٢ - ٤الشكل ( ٢٠٠٨على التوالي في  ٪١٢,٦و
 

 )، مليون طن٢٠٠٨(البلدان العشرة الأوائل بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي :الٕانتاج الزراعي ١٣ – ٤الشكل
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إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر
  

لٕاسلامي تركز لدى عدد قليل منها، حيث أنتجت ويلاحظ أيضا أنَّ الٕانتاج الزراعي لدى بلدان منظمة المؤتمر ا
فقط عشرة بلدان منها، اندونيسيا، تركيا، بنغلاديش، نيجيريا، باكستان، إيران، مصر، كزاخستان، أوزبكستان 

الٕانتاج الزراعي لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من الحبوب، الخضر، الفواكه من إجمالي حجم  ٪٧٦,٢والمغرب، 
  .)١٣ - ٤الشكل (واللحوم 
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)كجم(الٕانتاج الزراعي مقابل الفرد ١٤ – ٤الشكل
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منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية العالم

إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

  
علاوة على ذلك، وبالرغم أنَّ متوسط الٕانتاج مقابل الفرد لهذه المنتجات الزراعية في بلدان منظمة المؤتمر 

َّ أنَّ متوسطات مجموعة منظمة المؤتمر ٢٠٠٠نة بٕانتاج مقار ٢٠٠٨الٕاسلامي، كمجموعة، زاد زيادة طفيفة في  ، إلا
  .)١٤ - ٤الشكل (ت لا تزال أدنى من المستويات التي سجلتها البلدان النامية والعالم نالٕاسلامي كا

  
هذا يعني أنَّ بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كمجموعة، لا تملك القدرة والكفاءة اللازمة لٕانتاج المنتجات 

على الغذاء، وعليه تعتمد إعتمادا كبيرا على الواردات الزراعية، وخاصة سكانها المتزايد ية الكافية لتلبية طلب الزراع
وبما أنَّ العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كما أشير إليه أعلاه، تقع في الأقاليم الأكثر  .المنتجات الغذائية

السنوية الحادة في إنتاج الحبوب والماشية، والتي بدورها تؤدي إلى  جفافا، فٕانَّ الجفاف يتسبب في التذبذبات
ومن ناحية أخرى، تقود النظم الغير كافية للري والٕاستغلال  .نقص في الأمن الغذائي في العديد من هذه البلدان

مواكبة إلى للأرض في الزراعة مع عوامل أخرى، مثل الٕاستثمار الزراعي الغير كافي والتكنولوجيا الغير  ئالسي
  .المستويات المتدنية بالٕانتاجية الزراعية في العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي وفي هذه البلدان كمجموعة

  
وبأكثر من نصف سكانها الذي يعيش في المناطق الريفية ومعظمهم يعتمد على الزراعة كمصدر للدخل والعيش، 

ظمة المؤتمر الٕاسلامي شيء مهم للنمو والتنمية، وخاصة عبر مساعدة فٕانَّ تحسين الٕانتاجية الزراعية في بلدان من
وفي هذا الصدد،  .سكان الريف بمستويات عالية للدخل، وعليه تقليل الفقر وعدم الأمن الغذائي في هذه البلدان

ب مقابل كل وكغيرها من إنتاجية إيِّ من القطاعات الٕاقتصادية الأخرى، تقيس الٕانتاجية الزراعية الٕانتاج المكتس
وبهذا، تعتمد الٕانتاجية الزراعية على كمية ونوعية العديد من المدخلات، مثل  .وحدة من وحدات المدخلات

وبما أنَّ قياس إجمالي عامل الٕانتاجية  .الآليات، المخصبات والمبيدات الحشرية، وخلافها، ءالأرض، العمالة، الما
) راتوالتراكت(م بحث إستغلال العمالة، الأرض، المخصبات والجرارات الزراعية يقع خارج إطار هذا التقرير، فٕانه يت

  .فقط
أنَّ متوسط إنتاجية العمالة ) ١٥ - ٤(في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، يبين الشكل  ٩وبالنسبة لٕانتاجية العمالة

وسط البلدان النامية الزراعية في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة سلكت بصفة عامة إتجاها مشابها لمت

                                                 
  ن في القطاع الزراعييحسبت بقسمة القيمة المضافة للزراعة بالسعر الثابت للدولار على عدد المشتغل  ٩
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فعلى الرغم من أنَّ المستويات التي حققتها مجموعة بلدان منظمة  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٠والمتوسط العالمي خلال الفترة 
َّ أنها بقيت أدنى من مستويات المتوسط العالمي     .المؤتمر الٕاسلامي كانت أعلى من مستوى البلدان النامية، إلا

٢٠٠٨-٢٠٠٠،الٕانتاجية الزراعية ١٥ – ٤الشكل
ٔ إنتاجية الإنتاجية العمالة  رضا

417

570

331

490

537

707

1.77
2.06

2.27

2.71
2.35

2.71

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

200

300

400

500

600

700

800

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

إجمالي منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية العالم
 

 ؛ شعبة الٕاحصاء للأمم المتحدة، قاعدة البيانات الرئيسية لمجاميع الحسابات القوميةإحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر
  

نَّ متوسط إنتاجية ) ١٥ - ٤(وفيما يتصل بٕانتاجية الأراضي في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، يبين الشكل 
الأراضي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة سلكت، بصورة عامة، إتجاها مشابها لمتوسط البلدان 

لكن، وعلى الرغم من أنَّ المستويات التي حققتها مجموعة  .٢٠٠١ – ٢٠٠٠النامية ومتوسط العالم خلال الفترة 
َّ أنها ظلت أدنى من المستويات التي حققتها بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كانت في  تزايد طفيف للغاية، إلا
  .البلدان النامية وأدنى من المتوسط العالمي

 
المخصبات والتراكتوراتمستخداإ ١٦ – ٤الشكل

 )هكتار(الأراضي الصالحة للزراعة والتراكتور إستخدام المخصبات مقابل كل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة
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إجمالي منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية العالم
 

 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر
 

يبين نسبيا الٕاستخدام الغير كافي للمخصبات، والذي يبين أنَّ متوسط مستويات إستخدام ) ١٦ - ٤(الشكل 
المخصبات مقابل الهكتار الواحد من الأراضي الصالحة للزراعة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كانت أدنى من 

كجم فقط  ٧٦وفي المتوسط، استخدمت  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٠ات البلدان النامية ومتوسط العالم خلال الفترة مستوي
مقارنة  ٢٠٠٧من المخصبات لكل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في 
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وعلاوة على ذلك، يبدو أنَّ  .كجم ١٢٤كجم في البلدان النامية والمتوسط العالمي بكمية  ١١٦بكمية بلغت 
، )١٦ - ٤(وهذا واضح من الشكل  .إستخدام الآلات الزراعية لا يزال غير كافي في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي

هكتار من الأراضي الصالحة  ١٠٠، في المتوسط، تستخدم في أكثر من )ترتكتور(حيث لا يزال أنَّ جرارة واحدة 
تراكتور في البلدان النامية والمتوسط  ٧٣، مقارنة بـ ٢٠٠٧مر الٕاسلامي في عام للزراعة في بلدان منظمة المؤت

    .هكتار ٤٨العالمي الأعلى للغاية في 
 ٢٠٠٧بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من بين العشرين بلد المنتجة للسلع الزراعية الرئيسية في العالم، : ٥ – ٤الجدول 

الذرة القطن البن الكاكاو السلع
يةالشام

المطاط
الطبيعي

زيت
سكر  فول الصويا الأرز النخيل

 القمح الشاي الشمندر

 البلدان

 20          أفغانستان

  11   4       بنغلاديش

         14   بوركينا فاسو

      13 14    6 الكاميرون

      8 8   11 1 ساحل العاج

 15  12  13    12  مصر

       20    الغابون

       19    17غينيا

  7  10 3 1 2 8  4 2 اندونيبسيا

 14 10 14 18       إيران
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 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر
  

َّ أنَّ عدد كبير من هذه  وعلى الرغم من هذا الوضع السائد في قطاع الزراعة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، إلا
مناخية مختلفة إحتلت مكانها بين العشرين بلد الأولى المنتجة في العالم للسلع الزراعية الرئيسية  أقاليمالبلدان من 

/ قة المدارية تتنوع هذه السلع من الغلال، مثل القمح، الأرز والذرة الشامية إلى سلع المنط .)٥ - ٤الجدول (
لكن، وللعديد من هذه البلدان، وخاصة تلك التي  .المعتدلة، مثل زيت النخيل، الكاكاو، البن، المطاط والسكر

يتركز القدر الأكبر من صادراتها على قليل لمثل هذه السلع الزراعية، قد يتحول تذبذب الأسعار في السوق العالمية 
فٕانَّ تصدير هذه السلع الأساسية دون أو بقيمة إضافية وة على ذلك، وعلا .للسلع إلى مخاطر إضافية وتحديات

منخفضة نتيجة للٕامكانيات الغير كافية لمعالجتها يشكل تحديا آخرا يرتبط بالمقدرة التنافسية لسلعها في الأسواق 
ية نقطة تركيز أخرى وفي هذا الصدد، من الممكن أْن يكون الٕاستثمار في إمكانيات ومرافق المعالجة الزراع .العالمية

فهذه العوامل مجتمعة أثرت على التجارة في  .عند تناول التنمية الزراعية وحماية المزارعين وخلق فرص عمل إضافية
  .السلع الزراعية تأثيرا كبيرا في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
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    تجارة المنتجات الزراعية .٥ – ٤
 ٤,٥مة إجمالي صادرات الغلال لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي بالسعر الجاري للدولار الأمريكي، بلغت قي

نقطة  ٠,٦فقط من جمالي صادرات الغلال في العالم بزيادة طفيفة بلغت  ٪٥,٧، مشكلة ٢٠٠٧بليون دولار في 
ولكن إنخفضت في نفس العام حصة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في  .٢٠٠٠مئوية مقارنة بحصتها في عام 

وعلى الرغم من أنَّ حصة بلدان  .٢٠٠٠في عام  ٪١٧,١من  ٪١٤ي صادرات الغلال لدى البلدان النامية إلى إجمال
في  ٪٣,١إلى  ٢٠٠٠في  ٪١,٨رات منتجات الألبان العالمية إرتفعت من دبٕاجمالي صا منظمة المؤتمر الٕاسلامي

َّ أنَّ حصتها بصادرات منتجات الألبان لدى البلدان النامي٢٠٠٧ ة إنخفضت إنخفاضا طفيفا في نفس الفترة من ، إلا
    .٪١٩,٣إلى  ٪١٩,٩
)٢٠٠٧-٢٠٠٠(صادرات المنتجات الزراعية ١٧ – ٤الشكل
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منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية العالم حصة منظمة المؤتمر اإلسالمي في البلدان النامية الحصة العالمية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر
  

بلدان من صادرات ال ٪٧,٧و ٪١٧,٧بلغ إجمالي صادرات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من الفواكه والخضر 
وبالحصة الأدنى  .٢٠٠٠على التوالي في  ٪٧,٨و ٪١٩,٦النامية والعالم على التوالي، منخفضة إنخفاضا طفيفا من 

في إجمالي صادرات كل من البلدان النامية والعالم، بلغ إجمالي صادرات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي من 
  .)١٧ - ٤الشكل ( ٢٠٠٧عالم على التوالي في عام فقط من صادرات البلدان النامية وال ٪٠,٤و ٪١,٥اللحوم 

 
 )، مليون طن٢٠٠٧(البلدان العشرة الأوائل بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي :صادرات المنتجات الزراعية ١٨ – ٤الشكل
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 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر
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يضا أنَّ إجمالي صادرات المنتجات الزراعية لدى بلدان كما كان الوضع بالنسبة للٕانتاج الزراعي، فقد لوحظ أ و
منظمة المؤتمر الٕاسلامي تركزت في عدد قليل من بلدان الأعضاء، حيث شكلت عشرة بلدان فقط منها، تركيا، 

من  ٪٧٩,٥كزاخستان، باكستان، سوريا، المغرب، المملكة العربية السعودية، مصر، إيران، اندونيسيا وماليزيا، 
ادرات المنتجات الزراعية لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي من الغلال، منتجات الألبان، الفواكه والخضر إجمالي ص

  .)١٨ - ٤الشكل (واللحوم 
  

)٢٠٧-٢٠٠٠(واردات المنتجات الزراعية ١٩ – ٤الشكل
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منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية العالم حصة منظمة المؤتمر اإلسالمي في البلدان النامية الحصة العالمية لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

  
نتاجية غير كافية لٕانتاج منتجات زراعية لتلبية الطلب الغذائي لعدد سكانها المتزايد، وكما أشير إليه أعلاه، وبقدرة إ 

وهذا يصبح  .تعتمد بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، كمجموعة، على الواردات الزراعية، المنتجات الغذائية تحديدا
وكما هو مبين في  .بلدان الناميةواضحا عند مقارنة حصصها في إجمالي واردات المنتجات الزراعية لدى العلم وال

، كانت حصة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي واردات الغلال لدى البلدان النامية في )١٩ - ٤(الشكل 
  .٢٠٠٠الذي سجلته في عام  ٪٥٤,٧، بٕانخفاض طفيف عن مستوى ٪٥٤حوالي  ٢٠٠٧

  
في نفس السنة، مقارنة بحصة  ٪٣٣الغلال العالمية بلغت حصة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في إجمالي واردات 

من  ٪٤٦,٢بلغ إجمالي واردات منتجات الألبان لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي  .٢٠٠٠في عام  ٪٣٥,٦
، وأما حصتها في الٕاجمالي العالمي إرتفعت ٢٠٠٠في عام  ٪٤٥,٥، مقارنة بنسبة ٢٠٠٧واردات البلدان النامية في 

وفي الوقت الذي إنخفضت فيه حصتها في إجمالي  .٢٠٠٧في عام  ٪١٥,٤إلى  ٢٠٠٠م في عا ٪١٤,١من 
، فقد زادت ٢٠٠٠في  ٪٣٣,٩مقارنة بنسبة  ٢٠٠٧في  ٪٢٧,٣واردات الفواكه والخضر لدى البلدان النامية إلى 

ضع مشابه في ولوحظ و .خلال نفس الفترة ٪٦,٤إلى  ٪٦,١ردات العالمية زيادة طفيفة من احصتها من إجمالي الو
 ٪٢٦,١واردات اللحوم، ففي الوقت الذي انخفضت فيه حصتها من إجمالي واردات اللحوم لدى البلدان النامية من 

  .خلال نفس الفترة ٪٦,١ ىإل ٪٤,٨، زادت حصتها من الٕاجمالي العلمي من ٪٢٤إلى 
  

الزراعية لدى بلدان منظمة  وكما كان الموقف بصادرات المنتجات الزراعية، تركز إجمالي واردات المنتجات
المؤتمر الٕاسلامي في عدد قليل من البلدان، حيث شكلت عشرة بلدان فقط، هي المملكة العربية السعودية، 
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من إجمالي  ٪٦١,٦اندونيسيا، دولة الٕامارات العربية المتحدة، مصر، الجزائر، ماليزيا، المغرب، نيجيريا وتركيا، 
  .)٢٠ - ٤الشكل (في الغلال، منتجات الألبان، الفواكه والخضر واللحوم  واردات السلع التجارية المتمثلة

 
 )، مليون٢٠٠٧(البلدان العشرة الأوائل في منظمة المؤتمر الٕاسلامي:واردات المنتجات الزراعية ٢٠ – ٤الشكل
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 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

  
من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي على واردات المنتجات الزراعية، فقد سجلت  ونتيجة للٕاعتماد الكبير للعديد

وبقيمة  .)٢١ - ٤الشكل (مجموعة بلدان هذه المنظمة كمجموعة عجزا تجاريا كبيرا في معظم هذه المنتجات 
ر الٕاسلامي ، كان العجز التجاري للغلال في بلدان منظمة المؤتم٢٠٠٧السعر الجاري للدولار الأمريكي في عام 

 ٢٢,٩إلى  ٢٠٠٠بليون في عام  ١٢,٧فقد زاد ذلك العجز من  .كبيرا للغاية عن العجز الذي سجلته البلدان النامية
وفي نفس العام، وصل العجز التجاري لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في منتجات الألبان  .٢٠٠٧بليون دولار في 

العجز التجاري لدى البلدان من  ٪٧١وشكل  ٢٠٠٠ون دولار في عام بلي ٣,٣بليون دولار مقارنة بمبلغ  ٧,١إلى 
وعلى النقيض من ذلك، فقد سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة فائضا تجاريا قليلا في  .النامية

ائضا وفي الوقت الذي سجلت فيه البلدان النامية ف .الفواكه والخضر، مقارنة بالفائض الذي سجلته البلدان النامية
بليون  ٤,٨، سجلت بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي عجزا تجاريا في نفس العام بلغ ٢٠٠٧تجاريا في اللحوم في 

  .٢٠٠٠بليون دولار في عام  ١,٩دولار، مقارنة بالعجز الذي سجلته بمبلغ 
  

الفواكه والخضر الغلال، منتجات الألبان، (ملخصا لما ورد، فعند حساب الميزان التجاري للمنتجات الزراعية 
لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، يلاحظ أنَّ هذه البلدان سجلت كمجموعة عجزا تجاريا في عام ) واللحوم
من مجموعة بلدان منظمة  النقيضوعلى  .٢٠٠٠، العجز الذي بلغ ضعفي ما سجلته من عجز في عام ٢٠٠٧

وعلى المستوى الفردي  .ا تجاريا في نفس العامالمؤتمر الٕاسلامي، فقد سجلت مجموعة البلدان النامية فائض
بلدان فقط من بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وهي غينيا بيساو، غويانا، كزاخستان،  ٦للبلدان، لوحظ أنَّ 

  .باكستان، تركيا وأوزبكستان، سجلت فائض ميزان تجاري في المنتجات الزراعية المذكورة
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 )، بليون دولار٢٠٠٧–٢٠٠٠(اري في المنتجات الزراعيةالميزان التج ٢١ – ٤الشكل
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منظمة المؤتمر اإلسالمي البلدان النامية

 إحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

 
هذا يعني أنَّ عرض المنتجات الزراعية، المنتجات الغذائية بشكل رئيسي، لا تواكب في غالبية بلدان منظمة المؤتمر 

يادة السريعة في عدد سكانها، مؤديا بذلك إلى فجوة غذائية متزايدة الٕاسلامي زيادة الطلب على الغذاء نتيجة للز
وعلاوة على ذلك، ففقد واصل نقص الغذاء نتيجة للكمية الغير  .الٕاتساع تعمل البلدان على سدها بواسطة الواردات

الٕاسلاميـ التي كافية من الأمطار وبعض الظروف المناخية الأخرى المناوئة التأثير على بعض بلدان منظمة المؤتمر 
وهذا بدوره يجعل هذه  .واجهت حالات طوارئ غذائية وتم تصنيفها كبلدان ذات عجز غذائي بالمقياس العالمي

البلدان أكثر عرضة لأي إرتفاع حاد في أسعار الغذاء العالمية من حيث رفع قيمة فواتير واردات الغذاء والعجز 
موقف الأمن الغذائي سوءا من والتعليم، وتزيد، تبعا لذلك،  التجاري، مما يشكل آثار سلبية جادة على الصحة

  .خلال زيادة عدد الناس ناقصي التغذية
  
  ين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميفيما بالزراعي تشجيع الٕاستثمار  .٦ – ٤
  

ة، وخاصة عموما، من المستطاع تعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي في أي بلد ما بزيادة المنتجات الزراعي
يقصد بذلك وضع المزيد من (المنتجات الغذائية، إما عبر رفع الٕانتاجية الزراعية أو توسيع الأراضي الصالحة للزراعة 

ة توفر الٕاستثمار المناسب في قطاع الزراعة على المستوى روهذا، بالطبع، يجعل بالضرو .)الأراضي للنشاط الزراعي
مار الزراعي نشاطا إقتصاديا ثففي الوقت الذي يكون فيه الٕاست .ي المباشرأو من قبل الٕاستثمار الأجنب/الوطني و

َّ أنه لا يزال متخلفا لدى العديد من البلدان النامية، وخاصة البلدان الأقل دمحكم الوضع في البلدان المتق مة، إلا
  .نموا والبلدان ذات الدخل المنخفض

  
 .الزراعية في هذه البلدان إستثمار يحمل الكثير من المخاطر وفي كثير من الأحول يعتبر الٕاستثمار في المشاريع

 ٔ  .مال والٕاستثمار في غالبية هذه البلدانعوبشكل عام، يجيء ذلك نتيجة لعوامل مرتبطة بالمناخ الضعيف للا
ر وتتضمن هذه العوامل، من بين عوامل أخرى، الصراعات وعدم الٕاستقرار السياسي، البنية التحتية الفيزيائية الغي

 .والأداء الزراعية، والنظم المالية والمصرفية الضعيفة الكفاءة كافية، مثل النقل، الٕاتصالات الآلات والتكنولوجية
موارد زراعية عالية، مثل القوى الزراعية العاملة، الأراضي الصالحة للزراعة وفعلى الرغم من أنَّها محظية بٕامكانيات 
َّ أنه من الصعب جدا على هذه البلدان الحصول على التمويل الكافي لمشاريع التنمية الزراعية  والموارد المائية، إلا

  .بها
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وهذا صحيح بالنسبة للعديد من البلدان الأقل نموا الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي والبلدان ذات الدخل 
أجنبي المباشر، الٕامكانيات المنخفض، حيث أنَّ، ونتيجة للمصادر المالية المحدودة، داخليا ومن قبل الٕاستثمار ال

الزراعية المتأصلة في هذه البلدان لم تنعكس في شكل مستويات مناسبة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي، بل أنَّ 
 .غالبيتها لا يزال مصنفا بين البلدان ذات الدخل المنخفض والعجز الغذائي مع عدد كبير ممن هم ناقصي التغذية

المشاريع الزراعية الٕاستثمارية فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة البلدان لهذا السبب يتعين تشجيع 
مار الأجنبي المباشر فيما بين بلدان ثويتعين توجيه الٕاست .الأعضاء المحظية بالٕامكانيات العالية في الموارد الزراعية

أو توسيع الأراضي الصالحة للزراعة عبر التزويد /ومنظمة المؤتمر الٕاسلامي لهذه البلدان لزيادة الٕانتاجية الزراعية 
ت الزراعية ونظم الري الحديثة وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالزراعة ومعالجة االبذور، المخصبات، الآل/بالتقاوي

الأمن السلع الزراعية الخامة، وخاصة المنتجات الغذائية بهدف تأسيس الصناعات المرتكزة على الزراعة لتعزيز وضع 
  .الغذائي على المستوى الٕاقليمي لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
ومما هو معلوم جيدا في هذا الصدد، هو أنَّ بعض البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة دول 
اع مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأعضاء في المنظمة، بدأت مؤخرا في البحث عن فرص الٕاستثمار في القط

ومن أجل الترويج  .الزراعي في بعض بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الأقل نموا القائمة المعتمدة على الزراعة
وتشجيع مثل هذا الٕاستثمار فيما بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، يجب تحديد البلدان الأعضاء في منظمة 

صة من حيث القوى الزراعية العاملة، الأراضي الصالحة المؤتمر الٕاسلامي ذات الٕامكانيات الزراعية العالية، وخا
  .والموارد المائية للتأكيد على إمكانياتها لتشجيع الٕاستثمار في قطاع الزراعة فيما بين بلدان المنظمة للزراعة

  
 مة المؤتمر الٕاسلاميبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ذات الٕامكانيات العالية في الٕاستثمار الزراعي البيني لدى منظ ٢٢ – ٤الشكل
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 ؛ الفاو، قاعدة بيانات المنتجات المائية الٕالكترونيةإحصائيات الفاو، قاعدة البيانات الٕالكترونية: المصدر

  
البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي ذات الٕامكانيات العالية ) ٢٢ - ٤(وحسب ذلك، يعرض الشكل 

ة المؤتمر الٕاسلامي في القطاع الزراعي، حيث تم إختيار العشرين بلد الأولى لجذب الٕاستثمار فيما بين بلدان منظم
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القوى الزراعية العاملة، الأراضي الصالحة (بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي من ناحية التوفر العام للموارد الزراعية الرئيسية 
تتمتع ) منها بلدان أقل نموا ٢٠(مي بلد عضو في منظمة المؤتمر الٕاسلا ٣٧وواضح أنَّ ). للزراعة والموارد المائية

  .بٕامكانيات عالية في واحد على الأقل من الموارد الزراعية المذكورة
  

 استهدافهابوجه عام، تلقي هذه المعلومات الضوء على البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي التي يمكن 
وعلى ضوء مثل هذه المعلومات، يصبح من  .ع الزراعيللٕاستثمار البيني في إطار منظمة المؤتمر الٕاسلامي في القطا

وكما أنه من الممكن أيضا  .مار فيما بين بلدان المنظمة لأي بلد منهاثالممكن إقتراح إمكانية توجيه وتشجيع الٕاست
ومن  .الٕاقتراح بشكل تقريبي لأيَّ نوع من أنواع المدخلات الزراعية لمثل هذه الٕاستثمارات يجب التركيز عليه

ناحية الأخرى، وعلى ضوء هذه المعلومات، يمكن إقتراح بعض التوصيات العامة لتكون بمثابة موجهات سياسية ال
جذب إنتباه هذه البلدان إليها في جهودها الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وجذب تكمن الحاجة ل

  .الٕاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الزراعي
  

، يبدو أنَّ العديد من البلدان الأقل نموا )العمالة، الأرض والمياه(فر العام للموارد الزراعية الرئيسية ومن ناحية التو
الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي تعكس إمكانيات عالية لجذب الٕاستثمار فيما بين بلدن منظمة المؤتمر 

حسين مناخها الٕاستثماري حتى تصبح قادرة ولكن، تحتاج معظم هذه البلدان لت .الٕاسلامي في القطاع الزراعي
وتحديدا يتعين على هذه البلدان رفع مستويات الٕانتاجية الزراعية  .على جذب الٕاستثمار الأجنبي إلى قطاعها الزراعي

لديها من خلال الٕاستثمار في الٕاستغلال الفعال للموارد المائية في الزراعة وإدخال نظم الري الحديثة والآلات 
وهكذا، فٕانَّ التحدي في هذه البلدان يتمثل في إدخال المزيد من الأراضي إلى الزراعة عبر الٕاستثمار في  .الزراعية

وتنمية البنيات التحتية المرتبطة بالزراعة ومعالجة  البذور المحسنة، المخصبات، الآلات الزراعية ونظم الري الحديثة
وعلى هذا النحو تحتاج هذه البلدان للتركيز على إستغلال  .السلع الزراعية الخامة، وخاصة المنتجات الزراعية

الٕامكانيات الغير مستخدمة للأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية عبر تحسين مستوى الٕانتاجية الزراعية إلى 
 .جانب خلق بيئة الأعمال والٕاستثمار المناسبة

  
وهذا بالطبع يعتمد على  .رص الٕاستثمار في هذه البلدانومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لتحديد المشاريع الزراعية وف

الظروف الجغرافية والمناخية المحددة وعلى الميزات المحددة للأراضي والموارد المائية في كل بلد، وبذا على 
وكما يتعين، بصفة عامة، ملاحظة أنه إذا ما تم حل المسائل  .المحاصيل المناسبة بغرض زراعتها زراعة مجدية

ى المتصلة بخلق بيئة الأعمال والٕاستثمار المناسبة، قد تكون هذه البلدان من بين البلدان الأكثر جذبا الأخر
  .للٕاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الزراعي على المستوى الٕاقليمي لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي
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 الملاحظات الختامية والٕانعكاسات السياسية       
  

البلدان النامية في عالمنا الراهن، ومن ضمنها البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي، العديد من          
المتزايدة لتجارتها الخارجية،  اتجاهاتهاأصبحت أكثر تكاملا في الٕاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي عبر 

ثر عرضة أمام الهزات المتكررة في الأسواق وتبعا لذلك، أصبحت أك .ي المباشر والتحويلات الماليةنبالٕاستثمار الأج
لهذا السبب، فعلى الرغم من أنَّ الأزمة المالية الراهنة تأصلت وتعمقت في  .المالية العالمية والٕاقتصاد العالمي

َّ أنها جاءت أيضا بآثار عكسية خطيرة على إقتصادات العديد من البلدان النامية، وخاصة ذات  البلدان المتقدمة، إلا
  .ستوى التكاملي الأعلى في الٕاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالميةالم
  

لا تزال الٕاقتصادات تعاني من الآثار السلبية للتراجع الٕاقتصادي الأخير في البلدان المتقدمة فقط، وإنما في البلدان 
ي منظمة المؤتمر الٕاسلامي تعاني من وكغيرها من العديد من البلدان النامية، لا تزال البلدان الأعضاء ف .النامية أيضا

لافا واضحا من تولكن يختلف مدى هذه الآثار إخ .الآثار السلبية الجادة الناجمة عن الأزمة المالية العالمية الراهنة
تمثلت معظم الآثار  .في الٕاقتصاد العالمي هافي بنياتها الٕاقتصادية ومستويات تكامل للتباينبلد إلى الآخر نتيجة 

ة في تباطؤ النمو الٕاقتصادي، هبوط الطلب على صادراتها، الٕانخفاض الحاد في تدفقات رأس المال المشترك
ليها، إنقطاع تدفقات المساعدات الٕانمائية الرسمية إليها والتحويلات المالية؛ التذبذب العالي في معدلات إ الخاص 

  .معدل البطالةارتفاع الصرف، إختلال موازين الحساب الجاري و
  

معدلات نمو أعلى من متوسط معدلات النمو لدى  ،خلال الفترة قيد النظر ،بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي سجلت
ويلاحظ عند  .العالم ومجموعة البلدان المتقدمة، ولكنها كانت أدنى قليلا من متوسط مجموعة البلدان النامية

لدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي واكبت عن قرب إستثناء الصين والهند من مجموعة البلدان النامية أنَّ مجموعة ب
وبالنظر إلى هذا  .٢٠٠٩أفضل منها في عام  ، وبل أدت أداءً ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥البلدان النامية الأخرى في الفترة 

لم يتأثر من الأزمة  ٢٠٠٩الوضع، يمكن القول أنَّ متوسط النمو الٕاقتصادي لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي في 
إلى أنَّ  ٢٠١٠وعلاوة على ذلك، تشير توقعات  .البلدان المتقدمة والبلدان النامية الأخرى سلبيا رتبقدر ما تأث

 .مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ستواصل في النمو بمنوال أسرع من المجموعات الأخرى للبلدان
في الوقت الذي قدرت  ٪٤,٨لى وحسب ذلك، يتوقع أْن يصل متوسط النمو لدى بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي إ 

  .على التوالي ٪٤,٢و ٪٢,٦) بٕاستثناء الصين والهند(أْن تبلغ فيه متوسطات البلدان المتقدمة والبلدان النامية 
  

تواصل الطبيعة المختلطة لمجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي عكس مستويات عالية من عدم التجانس والتباين 
بلد منها تصنف بين البلدان الأقل نموا، وجميعها في الغالب تعتمد للنمو  ٢٢ولا تزال  .لأداءفي البنية الٕاقتصادية وا

ومن الناحية  .والتنمية فيها على صادرات عدد قليل من السلع الأساسية الغير نفطية، سلع زراعية في معظمها
لنفط، والتي تعتمد آفاق نمو بلد من بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تصنف كبلدان مصدرة ل ١٩الأخرى، 

وفي مثل هذا الموقف، يلاحظ أن متوسط  .أو الغاز/وتنمية إقتصاداتها بشكل رئيسي على إنتاج وتصدير النفط و
فكما كان  .الأداء الٕاقتصادي لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا يزال يعتمد إعتمادا كبيرا على أداء عدد قليل منها

َّ لإ ، ٢٠٠٩الموقف في عام  ) الناتج المحلي الٕاجمالي(من إجمالي إنتاج  ٪٧٠,٩بلدان فقط شكلت  ١٠إنَّ ا
وهذا بدوره ينعكس في تفاوت واسع في  .من إجمالي صادراتها ٪٧٣,٥مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي و

ج المحلي مجتمع منظمة المؤتمر الٕاسلامي وفجوة كبيرة بين البلدان الأعضاء، حيث كان النات لدىالدخل 
وعلاوة على ذلك،  .٢٠٠٩مرة الناتج المحلي الٕاجمالي الأدنى للفرد في عام  ٢٢٠الٕاجمالي الأعلى للفرد يساوي 

فقد فاقمت الديون الخارجية العالية والمستويات المتدنية من الٕاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من البلدان 
بلد من بين هذه البلدان تصنف من  ٢٢ى الأسوأ، حيث أنه لا تزال الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي الوضع إل

٥
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من تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر إلى  ٪٧٧,٩بلدان فقط على  ١٠بين البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وحازت 
مؤتمر في مجموعة بلدان منظمة الالمتنافرة وبالطبع، تشكل هذه الأوضاع  .بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  .الٕاسلامي العوامل الرئيسية التي تعيق التعاون الٕاقتصادي فيما بين هذه البلدان، وخاصة التجارة البينية والٕاستثمار
  

كمجموعة، حصلت على تنوع  ،ومن ناحية أخرى، على الرغم من أنه لوحظ أنَّ بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
القطاعات الٕاقتصادية الرئيسية في الناتج المحلي ) المضافةالقيمة (في بنية إنتاجها من حيث مساهمة  قليل

َّ أنَّ هذا التنوع كان على  يسود ففي هذا السياق، لوحظ أنه في الوقت الذي  .ساب القطاع الزراعيحالٕاجمالي، إلا
ي في إقتصادات الزراعة تمثل النشاط الٕاقتصادي الرئيسي الذي يفترض أْن يلعب الدور الرئيسبأنَّ  عواسفيه الٕاعتقاد ال

فلا تزال التنمية  .معظم البلدان النامية، إلا أنَّ هذه السمة لا تتفق وحالة العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
الزراعية في العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي تواجه عددا من العقبات الجادة والتحديات التي يتعين 

وفي هذا  .لسلطات الوطنية ذات الصلة وصانعي السياسية وممثلي القطاع الخاصالوقوف عندها بٕاهتمام من قبل ا
الصدد، لوحظ أنَّ النشاط الزراعي في معظم بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ترك شيئا من مكانه عبر الزمن إلى 

لمحلي قطاع الخدمات وإلى النشاط الصناعي إلى حد قليل، حيث شكلت حصة الزراعة في إجمالي الناتج ا
في حقيقة الأمر،  .٢٠٠٩التي بلغتها في عام  ٪١٧,٦، منخفضة تدريجيا من ٢٠٠٨فقط في عام  ٪١٠,٥الٕاجمالي 

وتتضمن هذه العوامل في معظم بلدان  .تقف عوامل سياسية، بنيوية، مناخية وجغرافية مختلفة وراء هذه الأوضاع
  :منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
 لتنوع البنيوي في القطاع الزراعيالرامية لادي وجهود الآثار السلبية للتحول الٕاقتص، 
  المتزايدة للقوى الزراعية العاملة من الريف إلى المدن بحثا عن الأجور العالية في القطاعات  ةوالهجر

 الأخرى، في قطاع الخدمات بشكل رئيسي، 
 ندرة الموارد المائية، 
 القاصرين والٕاستثمار الزراعي والبنية التحتية ، 
 لآلات الزراعية التكنولوجيا، لٕاستخدام استوى المتدني الم 
  وتذبذب الأسعار العالمية للسلع الزراعية والصعوبات التجارية التي لا تزال تواجهها هذه البلدان في الأسواق

  .العالمية للسلع
  

لمؤتمر الٕاسلامي لهذه العوامل مجتمعة أثر عكسي على مستوى الٕانتاجية الزراعية لدى العديد من بلدان منظمة ا
لهذا السبب، لم تواكب الٕانتاجية الزراعية وعرض المنتجات الزراعية،  .وعلى متوسط مستوى المجموعة ككل

أساسا المنتجات الغذائية، في العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الطلب المتزايد على الغذاء جراء الزيادة 
وهذا بدوره يجعل هذه  .لى فجوة غذائية كبيرة تعين سدها بالوارداتالسريعة في عدد سكانها، الشيء الذي أدى إ 

ضعيفة " ذات دخل منخفض وعجز غذائي"البلدان، وخاصة البلدان الخمسة والثلاثين الأعضاء المصنفة كبلدان 
العجز أمام أي إرتفاع حاد يطرأ على الأسعار العالمية للغذاء من جانب تضخم فاتورة السلع الغذائية المستوردة و

التجاري، فارضة آثار سلبية خطيرة على الصحة والتعليم، وتزيد، نتيجة لذلك، وضع الأمن الغذائي سوءا بزيادة عدد 
الصراعات الداخلية في عدد من هذه البلدان في إرغام عدد  كلوعلاوة على ذلك، تش .من يعانون من نقص التغذية

وكما استمر  .باشر أو غير مباشر على الٕانتاج الزراعي والتجارةكبير من المزارعين لهجر أراضيهم مما أثر بشكل م
على بعض من هذه  تأثيرهنقص الغذاء الناجم عن كميات الأمطار القليلة والظروف المناخية الأخرى المناوئة في 

  .وصنفت كبلدان تمر بأزمة وفي حاجة للمساعدات الخارجية حالات الطوارئ الغذائيةالبلدان، التي واجهت 
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وفي مجمل القول، يمكن تلخيص القيود والتحديات التي تواجه التنمية الزراعية، وعليه تواجه الأمن الغذائي في 
  :غالبية بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كما يلي

  
  الٕاستغلال المتدني للأراضي والموارد المائية نتيجة لندرة الموارد المائية والٕاستغلال المرشد لها وقلة

 .آليات الزراعية والتكنولوجياإستخدام ال
 
 اسبة واللوائح التي تؤطر نالحيازة الغير كافية للأراضي وحقوق المياه نتيجة لنقص القواعد القانونية الم

 .مشاركة المياه العابرة للحدود باتفاقياتلذلك، إلى جانب المشاكل المتصلة 
 
  مدخلات الٕانتاج والبنيات التحتية والخدمات مستويات الٕانتاجية الزراعية المتدنية والحصول المحدود على

 .ذات الصلة
 
 مارات الزراعية القليلة والمصادر المالية المحدودة وتذبذبات الأسعار العالمية للسلع الزراعية ثالٕاست

 .والصعوبات التجارية الأخرى في الأسواق العالمية للسلع
 
 هجرة العمالة الزراعية من الريف إلى المدن بحثا  التحول الٕاقتصادي العاجز وسياسات التنوع البنيوي وزيادة

 .، وخاصة في قطاع الخدماتىعن الأجور العالية في القطاعات الأخر
 
  ،القلق تجاه الحكم والٕاستقرار السياسي والٕاقتصادي، والقدرات المؤسسية الضعيفة والٕادارة البيروغراطية

  .والتخطيط والٕاستراتيجيات الزراعية غير الكافية
  
من إجمالي سكان هذه البلدان لا تزال الزراعة  ٪٣٧,٤ى الرغم من هذه الأسباب المكبلة، إلا أنه وبٕاستخدام فعل

تعتبر قطاعا إقتصاديا مهما للغاية لدى العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي ذات الٕامكانية العالية لتحسين 
ذا صحيح عند الوضع في الٕاعتبار حقيقة أنَّ بلدان وه .كمجموعة الأمن الغذائي تحسينا جيدا في هذه البلدان

منظمة المؤتمر الٕاسلامي السبعة والخمسين تتوزع في مناطق جغرافية كبيرة في أقاليم مناخية مختلفة في أربع 
قارات، وبالنظر إلي ما حظيت به كمجموعة من الموارد الٕاقتصادية المهمة في مختلف المجالات والقطاعات، مثل 

وعلاوة على  .لأراضي الصالحة للزراعة، الطاقة والتعدين، الموارد البشرية، وإقليم تجاري إستراتيجي كبيرالمياه وا
من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي بين البلدان العشرين الأوائل المنتجة لسلع زراعية رئيسية في  ٢٣ذلك، يندرج 

المعتدلة، مثل / رة الشامية إلى سلع المناطق المدارية وتتراوح هذه السلع من الحبوب، القمح، الأرز والذ .العالم
  .زيت النخيل، الكاكاو، البن، المطاط والسكر

  
ولهذه الأسباب، يسود الٕاعتقاد بأنه لا يزال هناك مدى واسع لتنمية قطاع زراعة وأغذية مستدام في بلدان منظمة 

إلى جانب خطط وبرامج عمل متوسطة وقصيرة ويتطلب هذا تبني إستراتيجيات طويلة الأجل  .المؤتمر الٕاسلامي
 .الأجل على المستويين الوطني والٕاقليمي مع خلق بيئة مساعدة للتعاون والتنسيق في إطار منظمة المؤتمر الٕاسلامي

وفي هذا السياق، من الممكن تقديم التوصيات العشرة التالية لتكون بمثابة موجهات سياسية عامة يجذب لها 
  :ان على مستويي التعاون الوطني وفيما بين بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميإهتمام هذه البلد

  
   يتعين بذل الجهود على المستوى القومي لرفع الٕانتاجية الزراعية، في المنتجات الغذائية تحديدا، عبر

رات بواسطة الٕاستثما )إلى القطاع الزراعيبتسخير المزيد من الأراضي (توسيع الأراضي الصالحة للزراعة 
 .أو جذب الٕاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة/الوطنية المناسبة و
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  يتعين بذل الجهود على المستوى التعاوني بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي وتوجيه إستثمار أكبر فيما بين بلدان
على منظمة المؤتمر الٕاسلامي في قطاع الزراعة، خاصة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي المرتكزة 

 .الزراعة والمحظية بالموارد الزراعية الرئيسية، مثل الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية
  
   يوصى بتأسيس وكالة ترويج الٕاستثمار الزراعي لمنظمة المؤتمر الٕاسلامي)OIC-AIPA ( بهدف تشجيع

عبر تسهيل فرص الٕاستثمار ودفع الٕاستثمار المباشر في قطاع الزراعة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
 .أمام المستثمرين من مجتمع منظمة المؤتمر الٕاسلامي ومن خارجه

  
  يوصى بٕانشاء مركز منظمة المؤتمر الٕاسلامي لتحسين البذور والمحاصيل)OIC-SCIC ( ،بهدف خلق

الأمن الغذائي  تبادل وإستخدام المعرفة والتكنولوجيا لتحسين الٕانتاجية الزراعية وربح النظم الحقلية لتحقيق
 .المستدام وتخفيف الفقر في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
  يتعين تشكيل بورصة منظمة المؤتمر الٕاسلامي الٕالكترونية للسلع الزراعية)OIC-ACEM ( لتسهيل تجارة

مالية السلع الزراعية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي والعالم فعليا ومن حيث الأوراق ال
وستعمل هذه أيضا كنظام لتبادل معلومات السوق حول أسواق الغذاء في بلدان منظمة  .القابلة للتجارة

 .ويتعين نشر مجلة دورية مرتبطة بهذه المبادرة .المؤتمر الٕاسلامي
 
 سلع يتعين بذل الجهود لترقية وتحسين الٕاستثمار في مجال مرافق المعالجة الزراعية لرفع القيمة المضافة لل

وعليه رفع الكفاءة التنافسية لسلعها في  ،الزراعية لبلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الأولى في الٕانتاج
وفي هذا الصدد، يتعين بذل الجهود لٕاصدار علامات منظمة المؤتمر الٕاسلامي الغذائية  .الأسواق العالمية

ولهذه الغاية  .تنافس في الأسواق العالميةالمعروفة عالميا عبر تقديم التمويل الكافي إلى القطاع الخاص لل
صندوق منظمة المؤتمر الٕاسلامي للأعمال التجارية الزراعية لتشجيع الٕاستثمار يتعين بذل الجهود لتأسيس 

 .في قطاع الغذاء وبرامج الأمن الغذائي
  
 عة وقطاع الغذاء، يجب المبادرة ببرنامج منظمة المؤتمر الٕاسلامي للأمن الغذائي لٕاصلاح وإعادة بناء الزرا

وذات العجز الغذائي، لمنع والٕاستعداد للكوارث  نمواخاصة في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي الأقل 
وفي هذا السياق، يتعين وضع التدابير السياسية الهادفة لحماية الفقراء من  .الطبيعية في القطاع الزراعي

وهناك حاجة لبناء مرافق  .بل حكومات هذه البلدانأسعار الغذاء العالية ونقص الأغذية كتحرك عاجل من ق
إضافة إلى ذلك، يتعين أخذ التدابير لوضع الٕاطار  .التخزين، مثل صوامع الغلال لخدمة هذه الحاجة
ومن ناحية أخرى، يتعين بذل الجهود لمساعدة  .الأساسي لبرامج الأمن الٕاجتماعي وشبكات السلامة

وت لٕاستغلال إمكانياتهم الحقيقية عبر تأسيس مرافق القروض متناهية صغار المزارعين في حقل منتجات الق
 .الصغر على المستوى العالمي والمستوى البيني لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
  يجب تناول المسائل المتعلقة بنقص الماء في إطار الأمن الغذائي، الصحة العامة وتعزيزها، والحصول على

وفي هذا الصدد،  .توى القومي والمستوى التعاوني بمنظمة المؤتمر الٕاسلاميمياه الشرب النقية على المس
نظم يتعين بذل الجهود أيضا لتطوير البنية التحتية ونظم الري في المناطق الريفية عبر تشجيع الٕاستثمار في 

 .الري الحديثة المؤدية لترشيد إستغلال الماء
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 ى المستوى القومي أولوية عليا بالتركيز على دعم مستثمري يجب إعتبار تحسين بيئة الأعمال والٕاستثمار عل
منظمة المؤتمر الٕاسلامي في البلدان الأعضاء من خلال إدخال مقاييس محددة في الٕاطار التنظيمي 

وفي هذا الصدد، يتعين بذل الجهود لدعم وتشجيع الٕاستثمارات المشتركة، مثل برامج  .الوطني
ٕاستراتيجيات والدخول المشترك في أسواق منظمة المؤتمر الٕاسلامي بقيادة الٕاستثمار المشتركة وال/التجارة

 .بنوك الٕاستثمار الخاصة
  يجب إعداد وتبني  آلية إستجابة للطوارئ على المستوى التعاوني الوطني ومستوى منظمة المؤتمر

اف والأعاصير، التي الٕاسلامي لتقليل آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية الناجمة، مثل الفيضانات، الجف
تتسبب في الدمار الخطير للقطاع الزراعي وتأتي بمهددات خطيرة على بقاء الملايين من الناس في منظمة 

 .المؤتمر الٕاسلامي
  

، واصل قطاع الخدمات ٢٠٠٨من الناتج المحلي الٕاجمالي في  ٪٤٣,٧من ناحية أخرى، وبمتوسط حصة بلغت 
ولكن لوحظ في السنوات  .العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلاميلعب دور مهم وتشكيل مصدر مهم لدخل 

الأخيرة أنَّ مساهمة قطاع الصناعة في إقتصادات بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي كمجموعة مالت في المتوسط إلى 
حصة قطاع الصناعة، متضمنا الصناعات التحويلية، في الناتج المحلي  .تعدي ما ساهم به قطاع الخدمات

 .، جعلت الصناعة القطاع الرائد في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي٢٠٠٨في  ٪٤٥,٧لٕاجمالي التي بلغت ا
فالحصة العالية للصناعة في إجمالي إنتاج العديد من بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي، وخاصة البلدان المصدرة 

ي في هذه البلدان ما دام أنَّ إنتاج النفط للوقود، قد لا يمكن إستخدامها بسهولة كمؤشر لمستوى التصنيع العال
لهذا السبب، يجب أيضا وضع أداء قطاع الصناعة في الٕاعتبار لعرض صورة  .والغاز يصنف بٕاعتباره نشاطا صناعيا

ولسوء الطالع، لوحظ أنَّ حصة قطاع الصناعة التحويلية في  .واضحة للتصنيع في بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي
وبمعطى أنَّ هذه الحصة  .٢٠٠٨في عام  ٪١٤الٕاجمالي يتناقص بٕاستمرار عبر الزمن ليهبط إلى الناتج المحلي 

في بلدان نامية أخرى، يمكن القول أنَّ نشاطات الصناعة التحويلية ضعيفة في بلدان  ٪٢٦بلغت في المتوسط 
  .منظمة المؤتمر الٕاسلامي

  
ر الٕاسلامي تعتمد إعتمادا كبرا على إنتاج وتصدير السلع وبجه عام، لا تزال إقتصادات معظم بلدان منظمة المؤتم

ولهذا السبب، يواصل تذبذب الأسعار العالمية للسلع في تشكيله  .الأولية، النفط والمنتجات الزراعية في معظمها
 وبالنظر إلى هذا الوضع، وملاحظة التقدم السريع .خطرا كبيرا على النمو الٕاقتصادي المستدام في هذه البلدان

للعولمة والتحرير في الٕاقتصاد العالمي، يبدو أنَّ بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي لا تزال تواجه تحديات ضعفها 
الشديد أمام الآثار السلبية الناجمة عن المنافسة المتقدة في السواق العالمية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع، وعدم 

وأصبح هذا واضحا، خاصة خلال فترة الطفرة  .السريع في التكنولوجياإستقرار تدفقات التمويل العالمي والتغير 
وفي هذا الصدد، تشكل تنمية مرافق  .والأزمة المالية العالمية الراهنة) ٢٠٠٨أزمة الغذاء (الأخيرة في أسعار الغذاء 

تي ستمكنها من زيادة الصناعات التحويلية والتكنولوجية في هذه البلدان أهمية قصوى لتنويع قاعدتها الٕانتاجية ال
القيمة المضافة ونوعية منتجاتها مع مساعدتها لتصبح أقل اعتمادا على واردات الصناعات التحويلية، وبذا تخفيف 

  .الضغط على ميزانها التجاري
  

عوائد صادرات تلك البلدان التي  استدامةوتواصل تقلبات الأسعار العالمية للسلع في تشكيلها خطرا جادا على 
يجعلها ضعيفة أمام  –سلع قليلة  –على إنتاج وتصدير سلع زراعية قليلة، والٕاعتماد الكبير على صادرات  تعتمد

وكما هو في حال الأزمة الراهنة، كان الهبوط الحاد في التجارة الدولية بين آلات النقل الرئيسية  .الهزات الخارجية
ضد الصادرات المنخفضة، يجب أْن تتخذ البلدان النامية وفي هذا الصدد، وللحماية  .للأزمة إلى البلدان النامية

تدابير جادة لتحسين الطلب المحلي على السلع والخدمات عبر تحسين المعيشة ورفع الأجور، متضمنة سكان 



59 
 

والأهم من ذلك، يجب إتخاذ الخطوات الضرورية، خاصة في البلدان المنخفضة  .الريف المشتغلون في الزراعة
لتحويل البنيوي عبر رفع حصة إنتاج منتجات الصناعة التحويلية في دخلها القومي وتبني السياسات الدخل، لتسريع ا
وفي هذا السياق، فٕانَّ هناك دور مهم يقع على المجتمع الدولي للسماح لهذه البلدان القيام  .الصناعية المناسبة

السهل إلى أسواقها، خاصة للبلدان المعتمدة بحماية صناعاتها المحلية بوضع تدابير وقائية مؤقتة وتسهيل وصولها 
  .على السلع

يقتضي هذا الوضع تعزيز وتحسين التعاون الٕاقتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي 
ويجب بذل الجهود للتقدم نحو تحركات سياسية أكثر  .أي مستوى بلغه هذا التعاون في الماضي يفوقإلى مستوى 

وحسب ذلك،  .لا وتجانسا للتعافي من الأزمة وتحسين الوضع الٕاقتصادي بمجتمع منظمة المؤتمر الٕاسلاميتكام
فهنالك حاجة لتعاضد أكبر لتطبيق السياسات الوطنية والسياسات التعاونية إلى جانب المبادرات الشاملة متعددة 

تركة، والخطط والبرامج على المستويين الأطراف في مستوى منظمة المؤتمر الٕاسلامي من خلال المشاريع المش
وفي هذا السياق، يتعين أْن تقوم بلدان منظمة المؤتمر الٕاسلامي بالبحث عن المشاريع  .الٕاقليمي والفرع إقليمي

الموجهة للنتائج الحقيقية والملموسة لتعزيز التعاون الٕاقتصادي والتجاري، وخاصة التجارة البينية والٕاستثمار لدى 
  .تمر الٕاسلاميمنظمة المؤ
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 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )التغير السنوي في النسبة(التطورات الرئيسية الأخيرة في الٕاقتصاد العالمي : ١ –الجدول أ 
2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 

  )الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي(نتاجالٕا

 4,3 4,6 0,6- 3,0 5,2 5,1 4,5العالم

 2,4 2,6 3,2- 0,5 2,8 3,0 2,7 البلدان المتقدمة

 2,9 3,3 2,4- 0,4 2,1 2,7 3,1 الولايات المتحدة الأمريكية

 1,8 1,0 4,1- 0,9 3,1 3,4 2,2 الٕاتحاد الأروبي

 2,0 1,9 5,2- 1,2- 2,4 2,0 1,9اليابان

 4,7 6,7 0,9- 1,8 5,8 5,8 4,8 الٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الحديثة

 6,4 6,8 2,5 6,1 8,3 7,9 7,1البلدان النامية

 5,6 4,2 1,0- 4,6 6,4 6,3 5,6 البلدان النامية بٕاستثناء الصين والهند

 4,8 4,5 2,4 5,1 5,6 5,7 5,4 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 5,9 4,7 2,1 5,5 6,9 6,5 6,3 قيا جنوب الصحراءإفري

 8,7 8,7 6,6 7,9 10,6 9,8 9,0آسيا النامية

 9,6 10,5 9,1 9,6 13,0 11,6 10,4الصين

  الطلب المحلي الحقيقي

 2,3 2,1 3,4- 0,1 2,3 2,8 2,7 البلدان المتقدمة

 2,8 3,3 3,4- 0,7- 1,4 2,6 3,2 الولايات المتحدة الأمريكية

 1,1 0,1 3,4- 0,7 2,4 2,9 1,9منطقة اليورو

 1,5 1,0 4,0,- 1,3- 1,3 1,2 1,7اليابان

 4,3 5,1 3,0- 1,9 4,3 4,2 2,9 الٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الحديثة

  معدل التضخم )١(

 3,0 3,7 2,4 6,0 4,0 3,7 3,8العالم

 1,4 1,5 0,1 3,4 2,2 2,4 2,3 البلدان المتقدمة

 1,7 2,1 0,3- 3,8 2,9 3,2 3,4 الولايات المتحدة الأمريكية

 1,5 1,5 0,9 3,7 2,4 2,3 2,3 الٕاتحاد الأروبي

 0,5- 1,4- 1,4- 1,4 0,0 0,3 0,3-اليابان

 4,7 6,2 5,2 9,2 6,5 5,6 5,9البلدان النامية

 7,5 8,0 9,4 15,0 10,1 9,0 10,0 البلدان المصدرة للوقود

  م التجارة العالميةحج)٢(

 6,1 7,0 10,7- 2,8 7,2 8,8 7,7 السلع والخدمات

 6,2 8,0 11,8- 2,4 6,5 8,8 7,5السلع

  قيمة الصادرات العالمية)٣(

 8,1 14,4 20,4- 14,3 16,4 15,1 13,9 السلع والخدمات

 8,5 16,3 22,5- 14,8 15,6 15,6 14,4السلع

  لمية بالدولار الأمريكيأسعار التجارة العا

 3,8 29,5 36,3- 36,4 10,7 20,5 41,3النفط

 0,5- 13,9 18,7- 7,5 14,1 23,2 6,1 السلع الأساسية غير النفطية

 1,1 2,7 6,9- 8,5 8,7 3,7 3,6 السلع التحويلية

  معدل سعر صرف الدولار)٤(

 8053,7972,7308,6835,7190,7555,اليورو

 5504,5435,4997,5451,6410,6565, الجنيه الٕاسترليني

 10,2116,2917,7903,413,621,33الين الياباني

 )نسبة مئوية من الناتج المحلي الٕاجمالي(ميزان الحساب الجاري 

 0,5- 0,4- 0,4- 1,3- 0,9- 1,2- 1,2- البلدان المتقدمة

 3,4- 3,3- 2,9- 4,9- 5,2- 6,0- 5,9- المتحدة الأمريكيةالولايات

 0,1- 0,2- 0,3- 1,1- 0,4- 0,3- 0,1- الٕاتحاد الأروبي

 2,4 2,8 2,8 3,2 4,8 3,9 3,6اليابان

 6,6 6,6 8,9 4,9 6,1 5,4 5,3 الٕاقتصادات الآسيوية الصناعية الحديثة

 2,2 2,1 1,8 3,7 4,2 5,2 4,2البلدان النامية

 6,5 6,2 5,8 9,4 11,0 9,5 7,2صينال

  معدل البطالة)٥(

 8,0 8,4 8,0 5,8 5,4 5,6 6,1 البلدان المتقدمة

 8,3 9,4 9,3 5,8 4,6 4,6 5,1 الولايات المتحدة الأمريكية

 10,5 10,5 9,4 7,6 7,5 8,4 9,0منطقة اليورو

 4,9 5,1 5,1 4,0 3,8 4,1 4,4اليابان

 ٓ  3,8 4,1 4,3 3,4 3,4 3,7 4,0 سيوية الصناعية الحديثةالٕاقتصادات الا

  ٢٠١ ؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات توقعات الٕاقتصاد العالمي، مراجعة يوليو٢٠١صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات توقعات الٕاقتصاد العالمي، إبريل : المصدر
التغير السنوي في النسبة المئوية ) ٣(متوسط التغير السنوي في النقاط المئوية للصادرات والواردات العالمية ) ٢(النسبة المئوية لأسعار المستهلك التغير السنوي في ) ١( ,توقعات صندوق النقد الدولي) *(

 ,نسبة القوى العاملة)٥( ,الأول من السنةتعود للنصف  ٢٠١٠بيانات  ,، متوسط الفترة)وحدة عملة مقابل الدولار(المعدل الٕاسمي للصرف ) ٤(للصادرات العالمية ببليون دولار 
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 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )مليون نسمة(إجمالي السكان : ٢ –الجدول أ 
2005200620072008 2009 2010* 

 29,7 28,9 25,726,727,428,1أفغانستان
 3,2 3,2 3,13,13,23,2ألبانيا
 35,5 35,0 32,933,834,434,5الجزائر
 9,0 9,0 8,68,78,88,9أزربيجان
 1,1 1,0 0,70,70,80,8البحرين
 167,7 164,7 153,1156,0158,8161,7بنغلاديش
 9,6 9,4 8,48,68,99,1بنين
 0,4 0,4 0,40,40,40,4بروناي

 14,7 14,4 13,113,413,714,0بوركينا فاسو
 20,4 19,9 17,818,318,919,4الكاميرون
 10,2 10,0 9,09,39,59,7تشاد

 0,7 0,7 0,60,60,60,7جزر القمر
 22,0 21,4 19,019,620,220,8ساحل العاج
 0,8 0,8 0,70,70,80,8جيبوتي
 78,2 76,7 70,071,373,675,2مصر
 1,5 1,5 1,41,41,41,5الغابون
 1,7 1,7 1,51,51,61,6غامبيا
 11,0 10,6 9,39,610,010,3غينيا

 1,7 1,6 1,51,51,51,6غينيا بيساو
 0,8 0,8 0,80,80,80,8غويانا

 234,6 231,5 219,9222,7225,6228,6اندونيسيا
 75,4 74,1 68,570,571,772,9إيران
 32,0 31,2 27,928,829,630,4العراق
 6,1 6,0 5,55,65,75,9الأردن

 15,6 15,6 15,115,415,515,6كزاخستان
 3,6 3,5 3,03,23,33,4دولة الكويت

 5,4 5,4 5,15,25,35,3غرقيزيا
 3,9 3,9 3,83,83,83,8لبنان
 6,5 6,3 5,96,06,16,2ليبيا
 28,2 27,8 26,026,426,827,3ماليزيا

 0,3 0,3 0,30,30,30,3المالديف
 14,0 13,7 12,512,813,113,4مالي

 3,2 3,1 2,82,93,03,0موريتانيا
 32,0 31,7 30,330,631,031,4المغرب
 21,6 21,2 19,619,920,320,7موزمبيق
 14,6 14,2 12,612,913,413,8النيجر
 156,1 151,9 136,3140,0143,9147,8نيجيريا

 3,1 3,0 2,52,62,72,9سلطنة عمان
 166,6 163,8 152,5155,4158,2161,0باكستان
 3,83,94,04,1فلسطين
 1,4 1,2 0,80,80,91,1دولة قـطر

 26,1 25,5 23,123,724,324,9 المملكة العربية السعودية
 13,1 12,8 11,711,912,212,5السنغال
 6,2 6,0 5,55,65,75,9سيراليون
 8,48,58,78,9الصومال
 40,1 39,1 35,336,237,238,1السودان
 0,5 0,5 0,50,50,50,5سورينام

 20,9 20,4 18,418,919,419,9 الجمهورية العربية السورية
 6,5 6,5 6,36,46,46,5طاجكستان

 7,0 6,8 6,16,36,56,6توغو
 10,5 10,4 10,010,110,210,3تونس
 71,4 70,5 67,968,168,969,7تركيا
 5,4 5,4 5,05,15,25,3ركمنستانت

 34,4 33,2 28,829,930,932,0أوغندا
 5,1 4,9 4,14,24,54,8 الٕامارات العربية المتحدة

 28,2 27,9 26,426,827,227,6أوزبكستان
 24,4 23,7 21,021,622,323,0اليمن

 1,543,9 1,514,5 1,410,61,439,81,469,41,498,3 إجمالي منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 6,812,7 6,733,8 6,419,26,497,26,575,56,655,0العالم

 1,017,6 1,011,8 986,4992,7999,71,006,3 البلدان المتقدمة
 5,795,1 5,722,0 5,432,85,504,55,575,85,648,7البلدان النامية

  ٢٠١٠؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات الآفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل  والٕاجتماعية الرئيسية مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية: المصدر
 توقعات صندوق النقد الدولي) *(
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 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )بليون، دولار أمريكي(الناتج المحلي الٕاجمالي بالأسعار الجارية : ٣ –الجدول أ 
2005200620072008 2009 2010* 

 17,0 14,0 11,8 6,57,79,7غانستانأف
 12,0 12,2 13,0 8,29,010,7ألبانيا
 156,8 140,8 170,2 103,2117,3134,3الجزائر
 51,8 43,1 46,4 13,221,033,1أزربيجان
 22,4 20,2 21,2 13,515,818,4البحرين
 104,6 94,5 84,5 61,165,274,0بنغلاديش
 7,4 6,7 6,7 4,44,75,5بنين
 12,0 10,5 14,4 9,511,512,2بروناي

 8,7 8,1 8,3 5,56,16,8بوركينا فاسو
 23,1 22,2 23,7 16,618,020,4الكاميرون
 8,0 6,9 8,4 5,96,37,0تشاد

 0,6 0,5 0,5 0,40,40,5جزر القمر
 23,6 22,5 23,5 16,417,419,8ساحل العاج
 1,1 1,0 1,0 0,70,80,8جيبوتي
 215,8 188,0 162,4 89,8107,4130,3مصر
 13,4 11,0 14,5 8,79,511,6الغابون
 0,8 0,7 0,8 0,50,50,7غامبيا
 4,3 4,4 4,5 2,92,94,2غينيا
 0,9 0,8 0,7 0,50,60,6بيساو-غينيا
 2,2 2,0 1,9 1,31,51,7غويانا

 670,4 539,4 511,5 285,9364,4432,2اندونيسيا
 360,0 330,5 333,2 188,0222,1285,9إيران
 80,3 65,8 86,5 31,445,157,0العراق
 24,9 22,9 21,2 12,614,817,0الأردن

 126,3 109,3 135,6 57,181,0104,9كزاخستان
 135,1 111,3 158,2 80,8101,6111,8دولة الكويت

 5,1 4,6 5,1 2,52,83,8غرقيزيا
 37,0 33,6 29,5 21,922,425,0بنانل
 76,6 60,4 89,9 44,056,571,7ليبيا
 213,1 191,5 221,6 138,0157,1186,3ماليزيا

 1,5 1,4 1,3 0,80,91,1المالديف
 9,5 9,0 8,8 5,56,17,2مالي

 3,6 3,0 3,5 1,92,72,8موريتانيا
 94,0 90,8 88,9 59,565,675,2المغرب

 10,2 9,8 9,9 6,67,28,1وزمبيقم
 5,9 5,3 5,4 3,43,64,3النيجر
 214,0 173,4 207,1 112,2145,4165,9نيجيريا

 62,3 53,4 59,9 30,936,841,6سلطنة عمان
 177,9 166,5 164,6 109,6127,5143,2باكستان
 6,2 4,54,44,9فلسطين
 110,8 83,9 100,4 42,556,971,0دولة قـطر

 438,0 369,7 475,7 315,8356,6385,2 المملكة العربية السعودية
 13,5 12,7 13,3 8,79,411,3السنغال
 1,9 1,9 2,0 1,21,41,7سيراليون
 2,7 2,32,52,7الصومال
 65,7 54,7 58,0 27,436,446,5السودان
 3,2 3,0 3,1 1,82,12,4سورينام

 60,0 52,5 54,5 28,633,540,6 بية السوريةالجمهورية العر
 5,5 5,0 5,1 2,32,83,7طاجكستان

 2,9 2,9 2,9 2,12,22,5توغو
 41,8 40,2 40,8 29,131,135,6تونس
 710,7 615,3 730,3 482,7529,2649,1تركيا

 20,2 17,4 19,0 17,221,426,0تركمنستان
 17,7 15,7 14,4 9,210,011,9أوغندا

 252,7 230,0 261,4 134,2163,7207,6 الٕامارات العربية المتحدة
 37,3 32,8 28,6 14,317,022,3أوزبكستان
 31,1 25,1 26,9 16,719,121,7اليمن

 4,807,2 4,154,8 4,605,4 2,702,03,186,93,794,0 إجمالي منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 61,781,5 57,937,5 61,221,0 45,431,049,154,655,392,5العالم

 41,564,1 40,056,1 42,270,7 34,684,636,475,439,873,6 البلدان المتقدمة
 20,217,4 17,881,4 18,950,3 10,746,412,679,215,518,9البلدان النامية

  ٢٠١٠ق النقد الدولي، قاعدة بيانات الآفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل ؛ صندو أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية مركز: المصدر
توقعات صندوق النقد الدولي) *(



66 
 

 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )بالسعر الجاري للدولار( *الناتج المحلي الٕاجمالي للفرد : ٤ –الجدول أ 
200520062007 2008 2009 2010** 

 572 420484 253288354 )م,د(أفغانستان
 3,750 4,0633,813 2,6452,9033,344 )م,م,د(ألبانيا
 4,417 4,9334,023 3,1373,4703,904 )ع,م,د(الجزائر
 5,756 5,2134,789 1,5352,4143,761 )م  ,م,د(أزربيجان
 20,364 26,50020,200 19,28622,57123,000 )ع,د(البحرين
 624 523574 399418466 )م ,د(بنغلاديش
 771 736713 524547618)م,د(بنين
 30,000 36,00026,250 23,75028,75030,500)ع,د(بروناي

 592 593563 420455496 )م  ,د(بوركينا فاسو
 1,132 1,2221,116 9339841,079 )م  ,م,د(الكاميرون
 784 866690 656677737)م,د(تشاد

 857 714714 667667833 )م ,د(جزر القمر
 1,073 1,1301,051 863888980 )م  ,م ,د(ساحل العاج
 1,375 1,2501,250 1,0001,1431,000 )م ,م,د(جيبوتي
 2,760 2,1602,451 1,2831,5061,770 )م,م,د(مصر
 8,933 9,6677,333 6,2146,7868,286 )ع,م,د(الغابون
 471 500412 333333438 )م,د(غامبيا
 391 437415 312302420)م,د(غينيا
 529 438500 333400400 )م ,د(بيساو-غينيا
 2,750 2,3752,500 1,6251,8752,125 )م ,م,د(غويانا

 2,858 2,2382,330 1,3001,6361,916 )م  ,م,د(اندونيسيا
 4,775 4,5714,460 2,7453,1503,987 )م,م,د(إيران
 2,509 2,8452,109 1,1251,5661,926 )م ,م,د(العراق
 4,082 3,5933,817 2,2912,6432,982 )م ,م,د(الأردن

 8,096 8,6927,006 3,7815,2606,768 )ع ,م,د(كزاخستان
 37,528 46,52931,800 26,93331,75033,879 )ع ,د(دولة الكويت

 944 962852 490538717 )م,د(غرقيزيا
 9,487 7,7638,615 5,7635,8956,579  )ع,م,د(لبنان
 11,785 14,5009,587 7,4589,41711,754 )ع,م,د(ليبيا
 7,557 8,1176,888 5,3085,9516,951 )ع,م,د(ماليزيا

 5,000 4,3334,667 2,6673,0003,667 )م  ,م,د(المالديف
 679 657657 440477550)م,د(مالي

 1,125 1,167968 679931933 )م,د(موريتانيا
 2,938 2,8312,864 1,9642,1442,426 )م  ,م,د(المغرب
 472 478462 337362399 )م,د(موزمبيق
 404 391373 270279321 )م,د(النيجر
 1,371 1,4011,142 8231,0391,153 )م ,م,د(نيجيريا

 20,097 20,65517,800 12,36014,15415,407 )ع ,د(سلطنة عمان
 1,068 1,0221,016 719820905 )م  ,م,د(باكستان
1,512 1,1841,1281,225 )م  ,م,د(فلسطين
 79,143 91,27369,917 53,12571,12578,889 )ع,د(دولة قـطر

 16,782 19,10414,498 13,67115,04615,852 )ع ,د(  المملكة العربية السعودية
 1,031 1,064992 744790926 )م,د(السنغال
 306 339317 218250298 )م,د(سيراليون
303 274294310 )م ,د(الصومال
 1,638 1,5221,399 7761,0061,250 )م  ,م,د(السودان
 6,400 6,2006,000 3,6004,2004,800 )ع,م,د(سورينام

 2,871 2,7392,574 1,5541,7722,093 )م  ,م ,د(  الجمهورية العربية السورية
 846 785769 365438578 )م  ,د(طاجكستان

 414 439426 344349385)م,د(توغو
 3,981 3,9613,865 2,9103,0793,490 )م ,م,د(تونس
 9,954 10,4788,728 7,1097,7719,421 )ع,م,د(تركيا

 3,741 3,5853,222 3,4404,1965,000 )م  ,م,د(تركمنستان
 515 450473 319334385 )م,د(أوغندا

 49,549 54,45846,939 32,73238,97646,133 )ع ,د(  الٕامارات العربية المتحدة
 1,323 1,0361,176 542634820 )م ,د(أوزبكستان
 1,275 1,1701,059 795884973)م,د(اليمن

 3,114 3,0742,743 1,9152,2132,582 متوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 9,069 9,1998,604 7,0777,5668,424العالم

 40,845 42,00639,589 35,16336,74439,886 البلدان المتقدمة
 3,489 3,3553,125 1,9782,3032,783البلدان النامية
  ؛ البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصادأنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية مركز :المصدر

  ,٢٠١٠العالمي، إبريل  
  ,دخل عالي) ع ,د(دخل متوسط عالي، ) ع ,م ,د(دخل متوسط منخفض، ) م  ,م ,د(دخل منخفض، ) م  ,د) (*(
  توقعات صندوق النقد الدولي) **(



67 
 

 الملحـق الٕاحــصائي
 

  )٪القيمة المضافة حسب النشاط الٕاقتصادي، (هيكل الٕانتاج : ٥ –الجدول أ 
 الخدماتالصناعة التحويليةالصناعةالزراعة

200020072008200020072008200020072008200020072008
 33,5 35,4 19,8 16,8 16,3 16,9 ٣57,038,840,023,225,826,5أفغانستان
 56,3 58,5 58,5 7,2 7,5 4,8 25,518,519,516,123,124,2ألبانيا
 30,5 31,2 34,5 4,6 4,9 6,0 ١8,88,88,356,760,061,2الجزائر
 24,4 23,0 37,9 4,4 5,3 5,6 ١،٣17,06,96,245,170,069,4أزربيجان
 53,1 57,2 59,3 14,1 13,9 10,5 ١0,70,30,340,042,546,6البحرين
 52,3 52,4 49,2 18,0 17,8 15,2 ٣25,519,219,125,328,428,6بنغلاديش
 50,9 51,6 48,2 7,8 8,2 8,9 ٣37,834,335,414,014,213,7بنين
 27,2 28,3 35,3 11,0 10,4 15,4 ١1,00,70,863,771,072,0بروناي

 44,8 44,7 46,3 13,6 13,7 13,1 32,631,731,421,123,623,8 ٢،٣بوركينا فاسو
 47,1 47,4 42,3 17,3 15,5 20,7 ٣22,022,621,335,830,031,6الكاميرون
 26,3 27,7 46,4 5,7 5,9 9,1 ١،٣42,321,020,511,351,353,2تشاد

 41,3 41,4 41,0 4,1 4,0 4,5 ٣47,748,348,311,310,410,5جزر القمر
 45,9 45,6 47,8 17,5 16,8 22,5 ٣24,826,425,727,428,028,4ساحل العاج
 79,7 79,3 81,1 2,5 2,5 2,6 ٣4,13,93,614,816,916,6جيبوتي
 50,0 50,1 54,5 16,7 17,0 16,9 ٣14,114,714,731,435,235,3مصر
 30,3 31,3 32,9 4,9 4,9 4,4 ١6,75,25,260,463,564,5الغابون
 55,9 55,9 61,7 5,8 5,8 6,6 ٣23,827,727,914,416,416,2غامبيا
 48,3 46,4 44,5 4,0 4,3 3,8 ٢،٣21,617,317,233,836,334,5غينيا
 28,6 28,5 28,9 8,1 8,1 9,0 58,859,559,312,312,012,1 ٢،٣بيساو-غينيا
 47,9 47,1 39,9 3,8 3,7 3,2 ٢36,131,130,924,121,721,2غويانا

 40,0 39,4 38,5 27,3 27,0 27,7 ٣15,613,813,345,946,746,7اندونيسيا
 47,9 47,8 50,1 10,6 10,4 13,4 ١13,39,59,736,642,742,4إيران
 32,4 34,9 10,8 1,5 1,7 0,9 ١،٣4,65,06,084,660,061,7العراق
 64,3 68,1 73,3 19,8 18,8 14,8 2,32,82,824,429,132,9الأردن

 53,1 55,6 51,3 12,1 11,8 17,5 ١8,65,85,440,138,741,5كزاخستان
 39,0 39,7 42,5 5,7 4,8 6,7 0,30,20,257,260,160,8 ١دولة الكويت

 52,1 51,1 32,1 12,6 11,1 19,4 ٣36,630,228,831,318,719,1غرقيزيا
 75,4 75,4 72,7 11,7 11,7 12,0 6,45,35,320,919,419,4لبنان
 21,4 22,1 46,1 4,5 4,5 5,5 ١6,52,12,147,475,876,5ليبيا
 42,3 43,2 44,9 25,8 27,4 29,9 8,310,010,146,846,847,6اليزيام

 76,6 76,3 77,1 6,5 6,7 7,7 8,46,46,014,517,317,5المالديف
 41,9 41,3 42,9 5,6 7,6 7,2 ٢،٣36,336,137,720,922,620,4مالي

 45,0 46,2 43,8 5,7 4,8 7,4 ٢،٣27,119,718,229,134,236,7موريتانيا
 59,4 61,2 58,1 15,1 14,4 17,5 ٣14,213,014,427,725,826,2المغرب
 47,7 46,9 52,3 15,1 14,5 12,0 ٢،٣23,628,427,324,124,725,1موزمبيق
 40,0 41,7 48,1 5,3 5,6 6,7 ٣38,743,545,913,214,714,1النيجر
 26,0 26,6 21,8 2,5 2,5 3,7 ١،٣26,032,730,952,240,743,1نيجيريا

 36,7 37,9 39,4 9,7 10,3 5,7 2,01,21,458,560,962,0 ١سلطنة عمان
 52,9 53,0 51,9 19,1 19,1 15,5 ٣24,120,420,424,026,626,7باكستان
 66,9 66,6 63,0 14,1 14,4 13,1 11,37,47,125,726,025,9فلسطين
 24,5 29,7 30,1 6,7 7,3 5,3 ١0,40,10,169,570,275,4دولة قـطر

 27,5 31,9 41,5 8,3 9,2 9,6 4,92,82,353,665,370,1 ١ المملكة العربية السعودية
 61,4 62,8 57,6 14,5 14,2 14,7 ٣19,113,715,223,223,523,5السنغال
 38,9 33,9 13,3 2,3 2,2 3,5 ٢،٣58,457,650,828,48,510,3سيراليون
 32,6 32,6 32,6 2,5 2,5 2,5 ٣60,160,160,17,37,37,3الصومال
 43,6 43,7 45,2 9,4 9,4 6,9 ١،٣36,432,932,418,323,424,0السودان
 50,4 49,2 57,2 22,0 22,9 17,7 ٢11,95,65,930,945,243,8سورينام

 46,2 45,2 41,9 4,5 6,0 1,5 24,820,420,533,334,433,3 ٣ الجمهورية العربية السورية
 46,5 48,3 34,3 23,3 20,7 36,1 ٣27,321,923,238,429,830,3طاجكستان

 39,7 39,9 42,6 8,7 8,9 9,8 ٣37,741,441,819,718,818,5توغو
 57,3 54,8 54,3 18,4 18,3 20,4 13,811,111,131,934,131,6تونس
 64,2 63,5 59,2 17,8 18,7 21,4 10,88,78,830,027,827,0تركيا

 35,5 36,0 35,2 37,6 37,4 35,0 22,922,622,641,841,441,9 ١،٣تركمنستان
 51,6 52,6 48,6 7,4 7,5 7,5 ٣28,922,123,922,525,424,5أوغندا

 41,7 41,1 41,4 12,3 12,7 13,3 3,51,31,555,157,656,8 ١ الٕامارات العربية المتحدة
 43,4 43,4 42,9 24,7 26,5 15,7 34,624,026,222,632,630,4 ٢،٣أوزبكستان
 46,4 48,6 43,1 7,9 9,3 5,5 ١،٣12,88,99,444,242,544,3اليمن

 43,7 45,0 46,5 14,0 14,7 15,8 12,510,910,541,044,145,8 متوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 52,0 52,5 53,6 26,0 25,7 24,5 10,89,29,535,638,338,4 البلدان النامية الأخرى

  ع الحسابات القوميةمركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية؛ شعبة الٕاحصاء للأمم المتحدة، قاعدة البيانات الرئيسية لمجامي: المصدر
 ,بلدان منخفضة الدخل وذات عجز غذائي) ٣(بلدان مصدرة لمنتجات أساسية غير نفطية، ) ٢(بلدان مصدرة للوقود، ) ١(
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 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )٪(معدلات نمو الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي : ٦ –الجدول أ 
200520062007 2008 2009 2010* 

 8,6 3,422,5 16,18,214,2أفغانستان
 2,3 7,82,8 5,85,46,0ألبانيا
 4,6 2,42,0 5,12,03,0الجزائر
 2,7 10,89,3 26,434,525,0أزربيجان
 3,5 6,12,9 7,96,78,1البحرين
 5,4 6,05,4 6,36,56,3بنغلاديش
 3,2 5,02,7 2,93,84,6بنين
 0,5 0,5-1,9- 0,44,40,2بروناي

 4,4 5,23,2 8,75,53,6بوركينا فاسو
 2,6 2,92,0 2,33,23,3الكاميرون
 4,4 1,6-0,4- 7,90,20,2تشاد

 1,5 1,01,1 4,21,20,5جزر القمر
 3,0 2,33,8 1,90,71,6ساحل العاج
 4,5 5,85,0 3,24,85,1جيبوتي
 5,0 7,24,7 4,56,87,1مصر
 5,4 1,4-2,7 3,01,25,3الغابون
 4,8 6,14,6 5,16,56,3اغامبي
 3,0 0,3-4,9 3,02,51,8غينيا
 3,5 3,53,0 5,02,20,3بيساو-غينيا
 4,4 2,03,3 1,95,17,0-غويانا

 6,0 6,04,5 5,75,56,3اندونيسيا
 3,0 2,31,8 4,75,87,8إيران
 7,3 9,54,2 0,76,21,5-العراق
 4,1 7,82,8 8,18,08,9الأردن

 2,4 3,21,2 9,710,78,9كزاخستان
 3,1 2,7-6,4 10,65,12,5دولة الكويت

 4,6 8,42,3 0,23,18,5-غرقيزيا
 6,0 9,09,0 2,50,67,5لبنان
 5,2 3,41,8 10,36,77,5ليبيا
 4,7 1,7-4,6 5,35,86,2ماليزيا

 3,4 3,0-6,3 4,618,07,2-المالديف
 5,1 4,94,5 6,16,14,2مالي

 4,6 1,1-3,7 5,411,41,0موريتانيا
 3,2 5,65,2 3,07,82,7المغرب
 6,5 6,76,3 8,76,37,3موزمبيق
 4,4 0,9-9,3 8,45,83,4النيجر
 7,0 6,05,6 5,46,27,0نيجيريا

 4,7 12,33,4 4,96,07,7سلطنة عمان
 3,0 2,02,0 7,76,15,6باكستان
2,0 1,2-4,7-6,7فلسطين
 18,5 15,89,0 9,215,013,7دولة قـطر

 3,7 4,30,1 5,63,22,0 المملكة العربية السعودية
 3,4 2,31,5 5,62,44,8السنغال
 4,8 5,54,0 7,27,36,4سيراليون
2,6 2,42,62,6الصومال
 5,5 6,84,5 6,311,310,2السودان
 4,0 6,02,5 4,43,85,2سورينام

 5,0 5,24,0 4,55,14,3 الجمهورية العربية السورية
 4,0 7,93,4 6,77,07,8طاجكستان

 2,6 1,82,5 1,23,92,0توغو
 4,0 4,63,0 4,15,46,3تونس
 5,2 4,7-0,7 8,46,94,7تركيا

 12,0 10,54,2 13,011,411,6تركمنستان
 5,6 8,77,1 6,310,88,4أوغندا

 1,3 0,7-5,1 8,28,76,1 الٕامارات العربية المتحدة
 8,0 9,08,1 7,07,39,5أوزبكستان
 7,8 3,63,9 5,63,23,3اليمن

 4,8 4,62,1 6,26,36,0 متوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 4,6 0,6-3,0 4,55,15,2العالم

 2,6 3,2-0,5 2,73,02,8 البلدان المتقدمة
 6,8 6,12,5 7,17,98,3البلدان النامية

 ,٢٠١٠؛ آفاق الٕاقتصاد العالمي، مراجعة يوليو ٢٠١٠ريل مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إب: المصدر
  ,قد الدوليتوقعات صندوق الن) *(
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 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )٪(الناتج المحلي الٕاجمالي الحقيقي للفرد، معدل النمو السنوي : ٧ –الجدول أ 
 

200520062007 2008 2009 2010* 
 5,8 0,719,4 11,74,211,2أفغانستان
 1,8 7,32,3 5,25,05,9ألبانيا
 3,0 2,20,5 0,71,2-3,4الجزائر
 1,9 9,68,4 25,033,023,7أزربيجان
 1,4 22,8-4,0 5,74,66,0البحرين
 3,5 4,13,5 4,64,64,4بنغلاديش
 0,4 0,1-2,2 0,40,91,8-بنين
 1,5- 2,4-3,9- 1,8-2,92,4-بروناي

 2,1 2,80,9 6,13,11,2بوركينا فاسو
 0,1 0,8-0,1 0,50,40,4-الكاميرون
 1,8 4,0-2,9- 2,3-2,3-5,3تشاد

 0,6- 0,9-1,1- 1,6-0,8-2,1جزر القمر
 0,0 0,70,7- 1,4-2,2-0,8-ساحل العاج
 1,9 3,22,4 1,32,32,5جيبوتي
 3,0 4,92,6 2,44,93,7مصر
 3,9 2,8-1,2 1,32,7-0,5الغابون
 2,2 3,41,9 2,53,83,6غامبيا
 0,2- 3,4-1,7 1,4-0,7-0,2-غينيا
 0,5 1,30,8 1,9-0,1-2,6بيساو-غينيا
 4,0 1,53,0 2,34,86,7-غويانا

 4,6 4,63,2 4,04,15,0اندونيسيا
 1,3 0,60,1 3,22,86,0إيران
 4,5 6,51,5 1,4-3,63,1-العراق
 1,8 5,30,4 5,75,56,6الأردن

 2,3 3,11,1 9,68,57,9كزاخستان
 1,1 5,2-2,3 1,4-1,2-1,8دولة الكويت

 3,2 7,21,2 1,12,07,3-غرقيزيا
 4,6 7,67,6 2,50,47,5لبنان
 3,2 0,2-1,4 8,14,65,4ليبيا
 3,0 3,4-2,9 3,44,14,4ماليزيا

 3,4 3,0-6,3 7,514,57,2-المالديف
 2,8 2,62,1 3,73,71,8مالي

 2,1 3,4-1,2 1,3-3,08,8موريتانيا
 2,4 4,14,3 1,76,41,5المغرب
 4,4 4,64,2 6,54,25,2موزمبيق
 1,3 3,8-6,0 5,22,60,3النيجر
 4,1 3,12,8 2,63,44,1نيجيريا

 1,4 7,30,1 3,63,21,2سلطنة عمان
 1,3 0,30,2 5,64,23,8باكستان
1,2- 4,4-7,9-3,1فلسطين
 6,8 1,8-1,9- 3,89,32,4دولة قـطر

 1,4 2,3-1,8 0,5-2,90,6 المملكة العربية السعودية
 1,0 0,8-0,1- 3,20,02,3السنغال
 2,1 2,91,4 4,54,63,7سيراليون
0,4 0,10,30,4الصومال
 2,8 4,11,9 3,88,57,4السودان
 2,8 4,81,3 3,22,64,0سورينام

 2,5 2,61,5 2,41,91,8 الجمهورية العربية السورية
 3,4 7,32,8 6,16,47,2طاجكستان

 0,0 0,80,0- 0,6-1,41,4-توغو
 3,0 3,61,9 3,14,35,3تونس
 3,9 5,9-0,4- 6,86,53,5تركيا

 10,2 8,82,5 11,39,69,8تركمنستان
 1,9 4,93,3 2,76,94,6أوغندا

 1,7- 3,6-1,0- 0,1-0,95,6- الٕامارات العربية المتحدة
 6,7 7,56,7 5,85,97,9أوزبكستان
 4,6 0,50,8 2,30,10,2اليمن

 2,9 2,40,0 4,04,23,8 متوسط منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 3,4 1,4-2,1 3,64,24,3العالم

 1,7 3,7-0,2- 1,92,32,0 البلدان المتقدمة
 5,3 5,01,3 6,06,87,2البلدان النامية

 ٢٠١٠ريل مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إب: المصدر

توقعات صندوق النقد الدولي )*(
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 الملحـق الٕاحــصائي
 

  )أسعار المستهلكلية لنسبة المئوفي االتغير السنوي (معدلات التضخم : ٨ –الجدول أ 
200520062007 2008 2009 2010* 

 2,3 12,0- 26,8 13,0 5,1 12,3أفغانستان
 3,5 2,2 3,4 2,9 2,4 2,4ألبانيا
 5,5 5,7 4,9 3,6 2,3 1,6الجزائر
 4,7 1,5 20,8 16,6 8,4 9,7أزربيجان
 2,4 2,8 3,5 3,3 2,0 2,6البحرين
 7,4 6,1 7,7 9,1 7,1 7,0بنغلاديش
 2,5 2,2 8,0 1,3 3,8 5,4بنين
 1,8 1,8 2,7 0,3 0,2 1,1بروناي

 2,3 2,6 10,7 0,2- 2,4 6,4بوركينا فاسو
 3,0 3,0 5,3 1,1 4,9 2,0الكاميرون
 6,0 10,1 8,3 7,4- 7,7 3,7تشاد

 2,2 4,8 4,8 4,5 3,4 3,0جزر القمر
 1,4 1,0 6,3 1,9 2,5 3,9ساحل العاج
 3,0 1,7 12,0 5,0 3,5 3,1جيبوتي
 12,0 16,2 11,7 11,0 4,2 8,8مصر
 7,5 2,1 5,3 5,0 1,4- 1,2الغابون
 3,9 4,6 4,5 5,4 2,1 5,0غامبيا
 16,6 4,7 18,4 22,9 34,7 31,4غينيا
 2,5 1,7- 10,4 4,6 0,7 3,3بيساو-غينيا
 3,8 2,9 8,1 12,2 6,7 6,9غويانا

 4,7 4,8 9,8 6,0 13,1 10,5اندونيسيا
 8,5 10,3 25,4 18,4 11,9 10,4إيران
 5,1 2,8- 2,7 30,8 53,2 37,0العراق
 5,3 0,7- 14,9 5,4 6,3 3,5الأردن

 7,3 7,3 17,1 10,8 8,7 7,9كزاخستان
 4,5 4,7 10,5 5,5 3,1 4,1دولة الكويت

 8,4 6,8 24,5 10,2 5,6 4,3غرقيزيا
 5,0 1,2 10,8 4,1 5,6 0,7-لبنان
 4,5 2,7 10,4 6,2 1,4 2,9ليبيا
 2,0 0,6 5,4 2,0 3,6 3,0ماليزيا

 4,3 4,0 12,3 7,4 3,5 2,5المالديف
 2,1 2,2 9,1 1,5 1,5 6,4مالي

 4,8 2,2 7,3 7,3 6,2 12,1موريتانيا
 2,0 1,0 3,9 2,0 3,3 1,0المغرب
 9,3 3,3 10,3 8,2 13,2 6,4موزمبيق
 8,4 4,3 11,3 0,1 0,1 7,8النيجر
 11,5 12,4 11,6 5,4 8,2 17,9نيجيريا

 3,9 3,5 12,6 5,9 3,4 1,9سلطنة عمان
 11,5 20,8 12,0 7,8 7,9 9,3باكستان
فلسطين
 1,0 4,9- 15,0 13,8 11,8 8,8دولة قـطر

 5,2 5,1 9,9 4,1 2,3 0,6 المملكة العربية السعودية
 1,6 1,1- 5,8 5,9 2,1 1,7السنغال
 15,5 9,2 14,8 11,7 9,5 12,1سيراليون
الصومال
 10,0 11,3 14,3 8,0 7,2 8,5السودان
 5,5 0,7 14,6 6,4 11,3 9,9سورينام

 5,0 2,5 15,2 4,7 10,4 7,2 الجمهورية العربية السورية
 7,0 6,5 20,4 13,2 10,0 7,3طاجكستان

 2,1 2,0 8,7 1,0 2,2 6,8توغو
 4,2 3,7 5,0 3,1 4,5 2,0تونس
 9,7 6,3 10,4 8,8 9,6 8,2تركيا

 5,0 2,7- 14,5 6,3 8,2 10,7تركمنستان
 10,5 14,2 7,3 6,8 6,6 8,0أوغندا

 2,2 1,0 11,5 11,7 9,3 6,2 الٕامارات العربية المتحدة
 9,2 14,1 12,7 12,3 14,2 10,0أوزبكستان
 9,3 3,7 19,0 7,9 10,8 9,9اليمن
 7,0 11,97,0 7,88,48,5 منظمة المؤتمر الٕاسلاميمتوسط

 3,7 6,02,4 3,83,74,0العالم
 1,5 3,40,1 2,32,42,2 البلدان المتقدمة
 6,2 9,25,2 5,95,66,5البلدان النامية

 ٢٠١٠لي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبريل مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية؛ صندوق النقد الدو :المصدر

توقعات صندوق النقد الدولي) *(
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 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )فوب، مليون دولار(إجمالي صادرات السلع : ٩ –الجدول أ 
 

200520062007 2008 2009 
 424 475 241253346أفغانستان
 994 1,157 6327481,016ألبانيا
 43,977 79,280 46,04754,54759,227الجزائر
 20,013 47,756 4,3476,3726,058أزربيجان
 23,581 28,578 15,93219,94024,306البحرين
 14,378 13,628 8,49411,62212,683بنغلاديش
 412 615 300378438بنين
 8,067 10,267 5,6337,0997,160بروناي

 514 536 373417483بوركينا فاسو
 3,927 5,581 3,5814,6494,894الكاميرون
 2,103 3,599 1,8402,2802,276تشاد

 29 31 283635جزر القمر
 10,306 9,858 7,2538,1388,046ساحل العاج
 370 412 276363339جيبوتي
 23,099 26,233 10,64613,72016,168مصر
 6,539 7,999 5,0844,6266,167الغابون
 49 47 283543غامبيا
 1,495 1,919 1,3311,5432,118غينيا
 121 132 10987301بيساو-غينيا
 963 1,011 643688829غويانا

 118,818 137,022 85,660100,842114,112اندونيسيا
 71,323 116,941 55,22075,78189,022إيران
 33,608 54,435 17,62427,46135,196العراق
 5,033 6,243 4,3015,2045,535الأردن

 33,926 52,363 22,82929,97237,803كزاخستان
 46,435 76,118 35,85246,87154,187دولة الكويت

 1,302 1,618 6347961,134غرقيزيا
 3,247 3,914 2,1722,4893,255لبنان
 35,840 61,655 29,04939,41243,840ليبيا
 175,641 199,510 140,980160,659176,213ياماليز

 115 188 99162153المالديف
 155 214 256389249مالي

 1,759 2,353 9591,3951,710موريتانيا
 13,305 19,151 10,64312,73015,126المغرب
 1,853 2,653 1,7452,3812,412موزمبيق
 536 289 298431385النيجر
 52,003 85,250 43,53157,70866,895نيجيريا

 22,940 35,100 18,46221,46223,480سلطنة عمان
 19,292 21,526 16,05316,58818,880باكستان
   فلسطين
 42,510 62,722 18,00125,09038,863دولة قـطر

 176,612 300,204 154,804196,107208,960 المملكة العربية السعودية
 1,885 1,994 1,4431,3631,465غالالسن

 226 239 196208304سيراليون
 437 427 242292355الصومال
 7,006 11,922 4,8245,6578,867السودان
 1,337 1,572 9251,1841,393سورينام

 11,265 16,402 9,79311,38812,879 الجمهورية العربية السورية
 827 1,444 9091,3991,468طاجكستان

 674 683 364388280توغو
 13,916 17,684 10,63111,68714,414تونس
 102,228 132,313 73,59285,512107,373تركيا

 2,946 9,941 4,9975,6186,282تركمنستان
 1,603 1,722 8129621,336أوغندا

 119,705 187,902 96,315118,556135,825 الٕامارات العربية المتحدة
 5,032 7,023 3,4965,1326,131أوزبكستان
 4,585 9,457 5,6116,6916,796اليمن

 1,291,286 1,879,306 986,1421,217,5121,395,513 إجمالي منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 12,373,300 16,031,400 10,363,70011,985,60013,901,800العالم

 7,784,280 9,955,300 7,022,8407,881,8908,993,770 البلدان المتقدمة
 4,589,020 6,076,100 3,340,8604,103,7104,908,030البلدان النامية

 ,٢٠١٠غسطس مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات إحصائيات إتجاه التجارة، أ : المصدر
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 حـق الٕاحــصائيالمل
 

 )سيف، مليون دولار(إجمالي واردات السلع : ١٠ –الجدول أ 
 

200520062007 2008 2009 
 6,758 5,649 2,9923,7894,877أفغانستان
 4,227 4,637 2,6063,0024,094ألبانيا
 38,770 39,335 19,84821,36027,295الجزائر
 8,353 7,166 4,2115,2665,712أزربيجان
 9,236 11,869 6,1097,2198,602البحرين
 21,803 23,821 13,85116,09618,476بنغلاديش
 5,936 6,988 8933,6415,115بنين
 2,499 2,618 1,6681,9603,886بروناي

 1,714 1,700 1,0991,2001,453بوركينا فاسو
 3,980 4,341 2,5192,9193,620الكاميرون
 1,016 931 479542713تشاد

 179 223 116151160جزر القمر
 7,004 7,901 5,8715,8166,673ساحل العاج
 2,304 2,483 1,2071,5741,974جيبوتي
 44,934 52,772 19,81220,59427,033مصر
 2,353 2,802 1,6891,9402,732الغابون
 825 881 635708831غامبيا
 3,613 3,784 1,9062,3092,956غينيا
 324 316 213200251بيساو-غينيا
 1,132 1,369 7239441,010غويانا

 116,918 129,274 57,71461,07374,484اندونيسيا
 60,421 70,141 38,90440,68645,168إيران
 23,110 21,400 12,83113,26814,832العراق
 14,075 16,987 10,49811,54813,531الأردن

 32,323 43,155 20,17527,11037,516كزاخستان
 19,197 25,597 15,23616,57421,291دولة الكويت

 8,160 4,071 1,1121,7112,415غرقيزيا
 17,149 17,491 9,69410,93213,131لبنان
 20,971 19,825 8,80210,29713,096ليبيا
 137,077 156,932 113,619130,487146,992ماليزيا

 1,048 1,418 7458801,098المالديف
 2,956 3,204 2,0682,3732,828مالي

 2,098 2,278 1,3461,4101,794موريتانيا
 31,455 39,954 20,33623,93631,701المغرب
 3,567 4,008 2,4672,9143,092موزمبيق
 1,662 1,697 8401,0021,105النيجر
 44,710 54,027 24,50129,17238,852نيجيريا

 17,851 22,923 8,82710,89715,977سلطنة عمان
 37,696 46,048 25,41234,21839,992باكستان
   فلسطين
 22,442 28,193 9,09312,68822,680دولة قـطر

 94,916 113,690 59,51070,15090,526 المملكة العربية السعودية
 4,535 5,654 3,2173,4224,430السنغال
 801 844 606550616سيراليون
 1,089 1,155 616815919الصومال
 8,305 10,075 6,6908,0748,742السودان
 1,377 1,438 9149941,224سورينام

 22,163 27,437 14,95917,30821,564 الجمهورية العربية السورية
 3,473 3,245 1,3301,7252,538طاجكستان

 983 957 590713780توغو
 20,597 25,068 13,32715,02819,784تونس
 140,902 201,964 116,579139,465169,991تركيا

 6,197 5,291 2,6272,5543,332تركمنستان
 3,170 4,526 2,0542,5573,495أوغندا

 155,203 200,000 101,325118,576150,468 الٕامارات العربية المتحدة
 8,307 9,153 3,5524,3786,452أوزبكستان
 9,387 10,915 4,8007,9349,840اليمن

 1,263,247 1,511,622 805,365938,6471,163,738 إجمالي منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 12,887,200 16,510,100 10,742,90012,325,20014,302,200العالم

 8,331,520 10,895,100 7,689,1708,666,0109,762,420 البلدان المتقدمة
 4,555,680 5,615,000 3,053,7303,659,1904,539,780البلدان النامية

 ٢٠١٠غسطس مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات إحصائيات إتجاه التجارة، أ : المصدر
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 لملحـق الٕاحــصائيا
 

 )بليون دولار(ميزان الحساب الجاري : ١١ –الجدول أ 
200520062007 2008 2009 2010* 

 0,30- 0,190,10- 0,380,08-0,16-أفغانستان
 1,50- 1,71-1,98- 1,11-0,51-0,50-ألبانيا
 3,96 34,450,49 21,1828,9530,60الجزائر
 13,12 16,4510,17 0,173,719,02أزربيجان
 1,23 2,260,83 1,482,192,91البحرين
 2,19 1,622,70 0,010,760,83بنغلاديش
 0,55- 0,47-0,43- 0,52-0,21-0,24-بنين
 5,49 8,354,95 5,036,466,23بروناي

 0,66- 0,51-0,97- 0,56-0,55-0,64-بوركينا فاسو
 0,99- 0,60-0,43- 0,570,280,28-الكاميرون
 2,37- 2,23-1,15- 0,75-0,57-0,14تشاد

 0,06- 0,03-0,06- 0,03-0,02-0,03-جزر القمر
 1,05 0,571,64 0,14-0,040,48ساحل العاج
 0,29- 0,18-0,27- 0,21-0,11-0,02-جيبوتي
 5,52- 4,42-0,89 2,911,752,49مصر
 0,28 3,101,28 1,981,512,10الغابون
 0,12- 0,11-0,13- 0,08-0,07-0,09-غامبيا
 0,43- 0,45-0,52- 0,37-0,06-0,01-غينيا
 0,01- 0,020,01 0,030,04-0,00بيساو-غينيا
 0,22- 0,17-0,25- 0,19-0,19-0,13-غويانا

 9,48 0,1310,58 0,2810,8610,50اندونيسيا
 8,28 23,997,93 16,6420,4034,08إيران
 16,85- 12,76-13,07 1,928,537,24العراق
 2,22- 1,28-2,18- 3,00-1,73-2,27-الأردن

 0,90 3,41-6,28 8,32-2,00-1,06-كزاخستان
 42,71 64,4728,74 34,3150,6149,96دولة الكويت

 0,79- 0,410,16- 0,01-0,09-0,07غرقيزيا
 4,74- 3,72-3,40- 1,70-1,18-2,93-لبنان
 18,73 36,6010,18 17,1225,1829,14ليبيا
 32,77 38,8531,99 20,7025,8229,25ماليزيا

 0,36- 0,42-0,65- 0,44-0,30-0,27-المالديف
 0,89- 0,87-0,70- 0,56-0,26-0,47-مالي

 0,27- 0,39-0,56- 0,52-0,04-0,88-موريتانيا
 4,69- 4,57-4,64- 0,07-1,061,41غربالم

 1,39- 1,17-1,18- 0,79-0,77-0,76-موزمبيق
 1,33- 1,17-0,71- 0,33-0,31-0,30-النيجر
 26,63 42,2620,12 7,2538,5731,19نيجيريا

 1,48 5,470,14 5,185,662,59سلطنة عمان
 6,80- 9,34-13,87- 6,88-4,99-1,53-باكستان
فلسطين
 27,83 33,1413,80 14,1016,1121,82دولة قـطر

 39,86 132,5020,48 90,1199,0793,45 المملكة العربية السعودية
 1,17- 1,11-1,91- 1,33-0,89-0,68-السنغال
 0,18- 0,16-0,23- 0,09-0,08-0,09-سيراليون
الصومال
 5,52- 7,04-5,23- 5,81-5,54-3,04-السودان
 0,18- 0,06-0,12 0,230,160,18-سورينام

 2,39- 2,37-1,94- 0,89-0,61-0,66- الجمهورية العربية السورية
 0,44- 0,36-0,39- 0,32-0,08-0,06-طاجكستان

 0,20- 0,17-0,21- 0,16-0,07-0,11توغو
 1,13- 1,35-1,71- 0,92-0,62-0,30-تونس
 28,35- 13,85-41,29- 37,68-31,89-22,14-تركيا

 1,75- 1,68-3,56 0,883,354,04تركمنستان
 0,94- 0,76-0,47- 0,47-0,34-0,13-أوغندا

 19,75 7,02-22,16 22,6836,1619,55 الٕامارات العربية المتحدة
 1,89 3,561,66 1,101,551,63أوزبكستان
 1,13- 2,69-1,25- 1,51-0,630,21اليمن

 160,88 404,5579,39 226,89335,24313,46 إجمالي منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 234,76 180,37174,41 39,98215,66310,29العالم

 185,31- 147,34-528,79- 347,64-449,90-409,76- البلدان المتقدمة
 420,07 709,16321,75 449,74665,56657,93البلدان النامية

  ,٢٠١٠يل مركز نقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الٕاقتصاد العالمي، إبر: المصدر
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 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )نهاية الفترة، مليون دولار(إجمالي الٕاحتياطي، بٕاستثناء الذهب : ١٢ –الجدول أ 
200520062007 2008 2009 

أفغانستان
1,4041,7692,1042,3202,314ألبانيا
56,30377,914110,318143,243149,041الجزائر
1,1782,5004,2736,4675,364أزربيجان
البحرين
2,7673,8065,1835,68910,219بنغلاديش
6579121,2091,2631,230بنين
4925146677511,357بروناي

4385551,0299281,296بوركينا فاسو
9491,7162,9073,0863,676الكاميرون
2266259551,345617تشاد

8694117112جزر القمر
1,3221,7982,5192,2533,267ساحل العاج
89120132175242جيبوتي
20,60924,46230,18832,21632,253مصر
6691,1131,2271,9231,993الغابون
98121143117224غامبيا
95غينيا
8082113125169بيساو-غينيا
252280313356631غويانا

33,14141,10354,97649,59763,563اندونيسيا
إيران
12,10419,93231,29850,04346,255العراق
5,2506,7227,5428,56211,689دنالأر

6,08417,75115,77717,87220,720كزاخستان
8,86312,56616,66017,11320,268دولة الكويت

5707641,1071,1531,494غرقيزيا
11,88713,37612,91020,24529,103لبنان
39,50859,28979,40592,31399,026ليبيا
69,85882,132101,01991,14995,432ماليزيا

186231308241261المالديف
8559701,0871,0721,604مالي

64187198189225موريتانيا
16,18720,34124,12322,10422,797المغرب
1,0541,1561,4451,578موزمبيق
250371593705656النيجر
28,28042,29951,33453,00244,763نيجيريا

4,3585,0149,52311,58212,203سلطنة عمان
10,03311,54314,0447,19411,318باكستان
فلسطين
4,5425,3839,4169,64918,370دولة قـطر

155,029226,035305,572442,598409,694 المملكة العربية السعودية
1,1911,3341,6601,6022,123السنغال
171184217220405سيراليون
الصومال
1,8691,6601,3781,3991,094السودان
126215401433659سورينام

17,34716,46717,01317,06217,398 الجمهورية العربية السورية
168,22175,115طاجكستان

195375438582703توغو
4,4376,7737,8518,84911,057تونس
50,57960,89273,38470,42870,874تركيا

تركمنستان
1,3441,8112,5602,3012,994أوغندا

21,01027,61777,23931,69536,104 الٕامارات العربية المتحدة
أوزبكستان
6,1157,5127,7158,1116,936اليمن

600,369810,5611,091,5901,243,0121,273,681 ميإجمالي منظمة المؤتمر الٕاسلا
4,244,2435,305,7216,750,7987,405,9328,538,797العالم

2,096,8582,290,0672,466,7482,537,6863,020,912 البلدان المتقدمة
147,387,015,654,284,050,868,247,517,885,البلدان النامية

 ,٢٠١٠إحصائيات التمويل الدولي، أغسطس  أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية؛ صندوق النقد الدولي، قاعدة بياناتمركز : المصدر
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 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )مليون دولار(إجمالي الديون الخارجية : ١٣ –الجدول أ 
 

200420052006 2007 2008 
 2,200 1,974 929 ١،٣أفغانستان
 3,188 2,775 1,5471,8322,343ألبانيا
 5,476 5,757 ٢22,17816,8625,721الجزائر
 4,309 3,593 ٢1,9492,0432,586أزربيجان
   ٢البحرين
 23,644 21,859 ٣20,17018,95920,535بنغلاديش
 986 859 ١،٣1,9251,842813بنين
   ٢بروناي
 1,681 1,456 1,9901,9941,123 ٣، ١اسوبوركينا ف
 2,794 2,946 ١10,2907,2603,229الكاميرون
 1,749 1,797 ١،٣1,6411,5851,707تشاد

 281 291 307291296 ١،٣جزر القمر
 12,561 13,865 13,20011,91212,764 ١ساحل العاج
 685 657 ٣420407452جيبوتي
 32,616 32,830 31,14129,65529,351مصر
 2,367 2,846 ٢4,0613,8774,187الغابون
 453 727 ١،٣673670728غامبيا
 3,092 3,143 ١،٣3,1362,8983,046غينيا
 1,157 1,158 1,1051,0441,098 ١،٣بيساو-غينيا
 816 736 ١1,3631,2161,141غويانا

 150,851 142,638 ٢137,092146,266132,512اندونيسيا
 13,937 21,069 ٢20,92421,86719,376إيران
   ٢العراق
 6,577 8,368 8,0667,6968,055الأردن

 107,595 96,347 32,81543,47874,230كزاخستان
    ٢دولة الكويت

 2,464 2,504 ١2,1112,0272,366غرقيزيا
 24,395 25,639 23,14423,36325,138لبنان
   ٢ليبيا
 66,182 61,567 ٢52,15651,98155,026ماليزيا

 987 576 ٣366390484المالديف
 2,190 1,985 ١،٣3,3203,2221,643مالي

 1,960 1,700 ١،٣2,3242,3081,618موريتانيا
 20,825 20,543 16,88316,17417,815المغرب
 3,432 3,012 ١،٣4,7824,4672,931موزمبيق
 966 967 ١،٢،٣2,0202,023868النيجر
 11,221 8,696 37,76722,0347,634نيجيريا

    ٢سلطنة عمان
 49,337 40,737 35,53633,15835,987باكستان
   فلسطين
   ٢دولة قـطر

    ٢ المملكة العربية السعودية
 2,861 2,589 ١،٣3,9423,8651,923السنغال
 389 312 ١،٣1,6281,5401,265سيراليون
 2,949 2,944 ١،٣2,8492,7502,838الصومال
 19,633 19,123 ١،٣18,19917,39018,220السودان
   سورينام

    الجمهورية العربية السورية
 1,466 1,152 1,0411,0651,016طاجكستان

 1,573 1,980 ١،٣1,8341,6831,795توغو
 20,776 20,445 19,50317,87518,638تونس
 277,277 249,181 160,074168,670206,833تركيا

 638 743 ٢1,5221,058886تركمنستان
 2,249 1,610 ١،٣4,7454,4211,260أوغندا

    ٢ الٕامارات العربية المتحدة
 3,995 3,931 ٢4,8234,2824,032أوزبكستان
 6,258 6,089 ٣5,5505,4395,644اليمن

 903,037 845,714 722,110714,842742,082 إجمالي منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 3,450,763 2,810,615 2,449,4832,606,2242,622,530 البلدان الناميةجميع

  ,تمويل التنمية الدولية البنك الدولي، مؤشر التنمية الدولية وقاعدة بيانات عية الرئيسية؛مركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتما: المصدر
 بلدان ٔاقل نموا) ٣(، ةدائنبلدان ) ٢(، بلدان فقيرة مثقلة بالديون) ١(



76 
 

 الملحـق الٕاحــصائي
 

 )مليون دولار(صافي تدفقات الٕاستثمار الأجنبي المباشر : ١٤ –الجدول أ 
200420052006 2007 2008 

 300 243 187271238أفغانستان
 956 658 346264324ألبانيا
 2,646 1,662 8821,0811,795الجزائر
 11 4,817- 601-3,5351,679أزربيجان
 1,794 1,756 8651,0492,915البحرين
 1,086 666 460845793بنغلاديش
 120 255 645353بنين
 239 260 334289434بروناي

 137 344 143434 بوركينا فاسو
 260 284 319225309الكاميرون
 834 718 99656-467تشاد

 8 8 111جزر القمر
 353 427 283312319 ساحل العاج
 234 195 3959164جيبوتي
 9,495 11,578 2,1575,37610,043مصر
 20 269 320242268الغابون
 63 76 494571غامبيا
 1,350 386 98105125غينيا
 15 19 2918بيساو-غينيا
 178 152 3077102غويانا

 7,919 6,928 1,8968,3364,914اندونيسيا
 1,492 1,658 2,8633,1361,626إيران
 488 485 300515383العراق
 1,954 1,950 8161,7743,268الأردن

 14,543 11,126 4,1571,9716,278كزاخستان
 56 123 24234122 دولة الكويت

 233 208 17643182غرقيزيا
 3,606 2,731 1,8992,6242,675لبنان
 4,111 4,689 3571,0382,013ليبيا
 8,053 8,401 4,6244,0646,060ماليزيا

 15 15 15914المالديف
 127 73 10122483مالي

 103 153 392814155موريتانيا
 2,388 2,803 8951,6532,450المغرب
 587 427 245108154موزمبيق
 147 129 203051النيجر
 20,279 12,454 2,1274,97813,956نيجيريا

 2,928 3,125 1111,5381,688 سلطنة عمان
 5,438 5,590 1,1182,2014,273باكستان
 29 28 494719فلسطين
 6,700 4,700 1,1992,5003,500دولة قـطر

 38,223 24,318 1,94212,09718,293 المملكة العربية السعودية
 706 297 7745220السنغال
 30 94 618359سيراليون
 87 141 52496-الصومال
 2,601 2,436 1,5112,3053,541السودان
 234- 316 286399323سورينام

 2,116 1,242 320583659 سوريةالجمهورية العربية ال
 376 360 27254339 طاجكستان

 68 49 597777توغو
 2,761 1,618 6397823,312تونس
 18,198 22,046 2,78510,03120,185تركيا

 820 804 354418731 تركمنستان
 787 733 295380644أوغندا

 13,700 14,187 10,00410,90012,806 الٕامارات العربية المتحدة
 918 739 18788195أوزبكستان
 463 917 3021,121-144اليمن

 182,912 153,235 52,76687,715134,522 إجمالي منظمة المؤتمر الٕاسلامي
 1,697,353 1,978,838 734,892973,3291,461,074العالم

 962,259 1,358,628 414,186613,089972,762 البلدان المتقدمة
 735,095 620,210 320,706360,240488,312 البلدان النامية

 لأجنبي المباشرمركز أنقرة، قاعدة بيانات المؤشرات الٕاقتصادية والٕاجتماعية الرئيسية؛ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إحصائيات الٕاستثمار ا: المصدر
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 السيرة الٕاقتصادية الموجزة للبلدان

 فنية ملاحظات
  

عامة حول كل  اقتصادية نظرةالأعضاء تم إعدادها من قبل مركز أنقرة وتقدم  بلدانالموجزة التالية للالٕاقتصادية السير 
طر، الأعضاء بمنظمة المؤتمر الٕاسلامي وتشمل معلومات عن النِّسب الٕاقتصادية الأساسية للق البلدانمن  بلد

  .عامة اجتماعية، والتضخم، والتجارة إلى جانب لمحة يومعدلات نموه السنوية، والهيكل الٕاقتصاد
  

شعبة الٕاحصاء بالأمم المتحدة، واليونسكو، بمركز أنقرة، وتشمل السيرة الموجزة للقطر آخر البيانات المتاحة 
الٕاقتصادية وتهدف السيرة  .نقد الدولييات المتحدة للٕاحصاء السكاني وصندوق اللاوالبنك الدولي، مكتب الو

  .الأعضاء البلدانالموجزة فقط إلى تقديم معلومات عامة ومختصر تنويري عن 
  

  الموجزةالٕاقتصادية بنية السيرة 
  

في الجداول في قسمين  الواردةالبيانات  عرضتم  .تعرض السير الموجزة بيانات في شكل جداول ورسومات بيانية
  :أساسيين

  
وتتم . قسم الأول بيانات تتصل بالمؤشرات الديموغرافية والتنمويةيعرض ال
موضوع الٕاهتمام بمتوسطات الٕاقليم الجغرافي وتصنيف  البلدبيانات  مقارنة

لم ُيكتَفى، عند حساب هذه المتوسطات،  .ينتمي إليهالدخل الذي مستوى 
موعة مجبوضع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الٕاسلامي التابعة لتلك ال

ولتحسين المقارنة وتيسيرها، تم إدراج . نتمية لهافحسب، بل كل الدول الم
مؤشرات إقتصادية، مثل إجمالي الدخل القومي للفرد مستخدما منهج تكافوء 

 الكليةيشكل إجمالي الدخل القومي القيمة و. القوى الشرائية في هذا القسم
 ٕاقتصاد المحلي للبلدللسلع النهائية المنتجة مؤخرا والخدمات من قبل ال

 يتضمن تكافؤ القوى ).وهي نفس إجمالي الناتج المحلي(في سنة محددة 
 الشرائية النسبية لعملات بلدان مختلفة لنفس النوع من السلع والخدمات 

وهذا بدوره يسمح لعقد المقارنات الدقيقة للمعيشة في جيمع البلدان، خاصة وأنَّ . بمعدلات تضخم المتفاوته
  .في بلد عن الآخرالسلع والخدمات قد تكون مرتفعة تكاليف 

  
، ، ومعدلات النمو السنوي، والهيكل الٕاقتصاديالتي تشمل نسب الرئيسيةيقدم الجزء الثاني المؤشرات الٕاقتصادية 

َّ أنه يشار  أنَّ البيانات متوفرة حول معظم البلدان،من ورغم  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧، ٢٠٠٦والتضخم والتجارة للأعوام  إلا
 .]..[ الرمزبـالمفقودة /إلى البيانات الناقصة

  
 .ة للسيرة الموجزةتم تقديم خمس رسومات بيانية مقابلة للجداول الحاوية للبيانات حتى تتم عملية إستعراض سريع

ورسومات بيانية لسلاسل زمنية للتضخم، ميزان الرسومات البيانية معينات التنمية والنسب الٕاقتصادية، هذه  وتشمل
  .والوارداتاب الجاري، الصادرات الحس

  

توقع الحياة

معدل معرفة 
الكتابة اءة و القر

معدل وفيات 
الأطفال

المحلي  الناتج 
الي للفرد الٕاجم

معين التنمية

اليمن البلدان النامية
معين بياني يقارن مزايا بلد ما ): ١(الشكل 

بمجموعة مرجعية لبلدان " باللون الأزرق"
  ".باللون الأحمر"منخفض ذات دخل 
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مات النوعية والكمية  ملحوظبياني يقارن بشكل المعين ال كما (العديد من السِّ
من الممكن عقد المقارنة بين الأوضاع عند وضع و .)١هو في الرسم البياني 

ولكن يجب  .الرسومات البيانية في أوضاع مختلفة بٕاستخدام نفس المحاور
ّ تفسر المحاور، ومن  .في المعين البياني، بٕاعتبارها إحداثيات ديكارتية ألا

فعلى سبيل المثال، . الممكن مقارنة أي متغير في المعين بمعين مرجعي
كل واحد من . يمثل المعين المرجعي) ١(المعين الأحمر في الرسم البياني 

الموقف السببي للبلد . ١ا إلى هالمتغيرات الأربعة للمعين المرجعي تم تطبيع
وأي نقطة خارج المعين المرجعي تعني أنَّ . م توضيحه بالمعين الأزرقت

موقف البلد فاق متوسط المجموعة، في حين أنَّ أيِّ نقطة بداخله تمثل 
  وعلى سبيل المثال، فالبلد الممثل. موقف البلد بأنه أدنى من متوسط المجموعة

  ال أقل من فيات الأطفويلاحظ أنَّ متوسط البلد في معدل ) ١(في الشكل 
  متوسط معدل وفيات الأطفال لدى مجموعة البلدان المنخفضة الدخل طالما 

  .أنَّ المعين الأزرق يقع داخل المعين الأحمر لهذا المتغير
  

وبما أّن  .)٢(البيانات كما هو موضح بالرسم البياني  اكتماليعتبر المعين البياني معين جزئي في حال عدم توفر أو 
، فٕانه ليس من الممكن رسم مربع البلدغير متوفرة حول ذلك  ببيانات معدل معرفة القراءة والكتابةلقة البيانات المتع

الناتج المحلي الٕاجمالي مثلث بقيم متوسط الحياة المتوقع، يتحول المعين إلى الأربع، ولهذا  المؤشراتبربط قيم 
  .ومعدلات وفيات الأطفالللفرد 

  
متوسط الحياة (الٕاقتصادية الأربعة -المؤشرات الٕاجتماعية لبلدانالموجزة لٕاقتصادية اليبين معين التطور في السير 

مقارنة  معين بلدل) المتوقع، إجمالي الدخل القومي للفرد، ومعدلي معرفة القراءة والكتابة ووفيات الأطفال
  .م٢٠٠٨في العام  البلدمتوسطات تصنيف الدخل الذي تنتمي له ب
  

إجمالي، ويبين المؤشرات الناتج المحلي عنها كنسب إلى  معبرين النسب الٕاقتصادية، وأما المعين الثاني يع
لبلد معين مقارنة بالمتوسطات التي ) التجارة، المخدرات المحلية، تكوين رأس المال والمديونية(الٕاقتصادية الأربعة 

تم حساب  .ن ذات الدخل المرتفعالمتوسطات الٕاقليمية لا تشمل البلدا ,سجلتها الأقاليم التي يقع فيها البلد
تم الحصول على قيمة التجارة بقسمة إجمالي صادرات : المتغيرات الأربعة في هذه المعينات على النحو التالي

وواردات السلع والخدمات على الناتج المحلي الٕاجمالي، وتم التعبير عن قيمة المدخرات وتكوين إجمالي رأس 
محلي الٕاجمالي، وأما المديونية فهي إجمالي الدين الخارجي مقسوما على الناتج المال الثابت نسب إلى الناتج ال

  .المحلي الٕاجمالي
  

والتجارة البينية إلى الناتج المحلي الٕاجمالي الرسومات البيانية الثلاثة الأخيرة تبين التضخم، ميزان الحساب الجاري 
 .٢٠٠٩-٢٠٠٥الماضية من  لسنوات الخمسفي فترة اللسلع لدى منظمة المؤتمر الٕاسلامي 

توقع الحياة

معدل معرفة 
الكتابة اءة و القر

معدل وفيات 
الأطفال

المحلي  الناتج 
الي للفرد الٕاجم

معين التنمية

اوزبكستان البلدان النامية

باللون "معين جزئي ): ٢(الشكل البياني 
باللون "مع معينه المرجعي " الأزرق
ونقاط التقاطع على المقياس بقيمة " الأحمر



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.081.301.18(٪)نمو السكان 

200839.5446.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20092,7433,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20094,8015,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200847.2244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200870.2279.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200852.4049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200864.3566.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  3,794.004,605.404,154.80(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  6.004.552.06(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.812.430.04(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

313.46404.5579.39(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  8.288.801.91الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...153,235182,912(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

8.4811.916.98ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 0.44-9.8015.79معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

1,395,5131,879,3061,291,286صادرات السلع

13.8914.1815.56

1,163,7381,511,6221,263,247واردات السلع

17.9519.1717.41

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

10.8510.9310.49الزراعة

44.8444.0645.78

44.3145.0243.74الخدمات

53.7755.1853.78

13.0912.7812.58النفقات الحكومة العامة النهائية

22.5723.7023.17

دخارات المحلية 33.1332.0333.62ا جمالي الإ 

45.5344.5246.64

34.6536.0936.43واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  32.2330.5327.57الناتج المحلي الإ 

1.181.211.04

15.6413.9112.41

سلامي مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الإ 

المؤشرات الرئيسية

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

الصناعة

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

مجموعة بلدان منظمة المؤتمر 
سلامي الإ 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

سلامي مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الأ 
البلدان النامية

التجارة

تكوين را س 
المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة مئوية من الناتج )الحصص الأ 
جمالي (المحلي الأ 

سلامي مجموعة بلدان منظمة المؤتمر الأ 
البلدان النامية
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.671.301.18(٪)نمو السكان 

200832.0646.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094843,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20081,1105,30610,342(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200824.0444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

79.1879.62…2008( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

2008165.0049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200843.9566.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  9.7311.7914.04(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  14.203.3522.55(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  11.230.6719.36(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.190.10-0.08(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  1.600.68-0.86الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...243300(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

12.02-13.0426.76ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 2.82-10.0919.89معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

346475424صادرات السلع

41.0239.2238.27

4,8775,6496,758واردات السلع

52.1549.9138.43

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

40.1838.7939.96الزراعة

27.5725.8226.52

32.2535.3933.52الخدمات

98.4398.1298.35

9.9010.609.36النفقات الحكومة العامة النهائية

32.8330.5828.78

دخارات المحلية 7.71-8.72-8.32-ا جمالي الإ 

22.8817.2915.55

64.0256.5945.80واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  12.0320.2918.66الناتج المحلي الإ 

0.070.070.07

0.500.590.59

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

ا فغانستان

المؤشرات الرئيسية

ا فغانستان

الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

ا فغانستان البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

ا فغانستان البلدان النامية
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20090.501.301.18(٪)نمو السكان 

200845.0246.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20093,8133,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20098,1705,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200846.7244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200899.0079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200812.6049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200876.6366.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  10.6912.9912.19(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  6.017.852.80(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  5.897.252.29(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

1.71-1.98-1.11-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  14.03-15.21-10.38-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...658956(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

2.943.362.22ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 3.364.353.07معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

1,0161,157994صادرات السلع

2.643.390.94

4,0944,6374,227واردات السلع

8.718.418.17

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

19.4818.4719.50الزراعة

25.1923.0724.23

55.3358.4556.27الخدمات

78.3279.8578.58

10.319.8610.12النفقات الحكومة العامة النهائية

34.7235.5438.52

دخارات المحلية 11.3610.2911.30ا جمالي الإ 

24.6927.1227.24

48.0452.5654.05واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  26.0325.9724.55الناتج المحلي الإ 

0.530.600.59

6.214.934.70

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

ا لبانيا

المؤشرات الرئيسية

ا لبانيا

الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

ا لبانيا البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

ا لبانيا البلدان النامية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.501.301.18(٪)نمو السكان 

200842.1246.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094,0233,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20098,1305,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200865.2244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200672.6579.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200835.9949.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200872.3966.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  134.30170.23140.85(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  3.002.402.03(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.202.220.52(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

30.6034.450.49(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  22.7820.240.35الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...1,6622,646(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

3.564.865.74ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 8.94-6.0415.37معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

59,22779,28043,977صادرات السلع

5.637.238.45

27,29539,33538,770واردات السلع

7.788.369.67

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

7.998.798.34الزراعة

62.2659.9861.18

29.7431.2330.49الخدمات

31.6431.6828.66

11.2111.4213.30النفقات الحكومة العامة النهائية

30.3334.6036.05

دخارات المحلية 57.1656.9058.04ا جمالي الإ 

48.7047.2951.76

21.8724.9929.77واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  4.884.293.22الناتج المحلي الإ 

0.530.170.11

23.492.201.45 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

الجزائر

المؤشرات الرئيسية

الجزائر

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

الجزائر البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

الجزائر البلدان النامية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20090.801.301.18(٪)نمو السكان 

200847.7946.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094,7893,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20099,0305,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200851.9244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200799.5079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200831.9349.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200870.1866.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  33.0946.3843.11(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  25.0010.809.30(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  23.659.628.43(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

9.0216.4510.17(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  27.2635.4823.60الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...4,81711-(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

16.6020.791.47ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 16.76-21.0320.95معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

6,05847,75620,013صادرات السلع

36.406.5113.72

5,7127,1668,353واردات السلع

19.4018.7523.00

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

7.426.926.22الزراعة

67.9870.0469.40

24.6023.0324.38الخدمات

37.1033.4034.89

8.549.668.96النفقات الحكومة العامة النهائية

29.8621.5320.21

دخارات المحلية 54.3656.9456.16ا جمالي الإ 

66.5068.1363.38

38.7628.5124.78واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  12.3010.869.29الناتج المحلي الإ 

0.260.270.24

1.940.901.02 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

ا زربيجان

المؤشرات الرئيسية

ا زربيجان

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

ا زربيجان البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

ا زربيجان البلدان النامية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
200933.381.301.18(٪)نمو السكان 

200846.8346.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  200920,2003,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200833,4805,30610,342(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200888.5244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200890.8079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

20089.6049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200875.9166.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  18.4421.2420.21(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  8.076.122.89(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  22.82-5.954.04(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

2.912.260.83(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  15.7610.624.08الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...1,7561,794(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

3.253.532.79ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 7.48-7.688.50معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

24,30628,57823,581صادرات السلع

10.6912.3310.16

8,60211,8699,236واردات السلع

37.0437.1532.33

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

0.300.330.30الزراعة

41.5942.4946.60

58.1157.1853.10الخدمات

35.5133.5330.77

14.2114.1013.47النفقات الحكومة العامة النهائية

24.4026.9933.23

دخارات المحلية 50.2852.3755.77ا جمالي الإ 

98.8093.7396.85

72.9268.3574.31واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

البحرين

المؤشرات الرئيسية

البحرين

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

البحرين البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

البحرين البلدان النامية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.831.301.18(٪)نمو السكان 

200847.9846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20095743,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,5805,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200827.1444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200855.0079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200842.8949.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200866.1566.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  73.9784.5294.51(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  6.316.035.43(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  4.374.133.53(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.831.622.70(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  1.121.922.86الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...6661,086(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

9.117.716.06ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 7.857.566.36معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

12,68313,62814,378صادرات السلع

3.954.705.31

18,47623,82121,803واردات السلع

20.3722.2117.49

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

19.6119.2419.09الزراعة

27.9128.3828.58

52.4852.3852.33الخدمات

74.2174.1274.50

5.545.535.42النفقات الحكومة العامة النهائية

24.6524.4624.16

دخارات المحلية 20.2520.3520.08ا جمالي الإ 

18.9719.7819.41

25.2426.7027.59واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  31.4929.5527.97الناتج المحلي الإ 

0.360.350.31

6.167.436.82 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

بنغلاديش

المؤشرات الرئيسية

بنغلاديش

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

بنغلاديش البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.791.301.18(٪)نمو السكان 

200841.3446.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20097133,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,5105,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200841.2044.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200840.8079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200876.2849.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200861.3866.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  5.556.726.67(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  4.655.032.70(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  0.10-1.802.16(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.47-0.43-0.52-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  7.00-6.41-9.43-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...255120(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

1.267.962.16ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 2.607.202.05معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

438615412صادرات السلع

32.4134.5738.13

5,1156,9885,936واردات السلع

12.7613.3713.63

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

35.3634.2835.37الزراعة

14.1814.1613.68

50.4651.5650.95الخدمات

76.6075.8275.24

12.1112.2511.83النفقات الحكومة العامة النهائية

20.5520.7320.60

دخارات المحلية 11.2911.9212.93ا جمالي الإ 

18.4819.5219.79

27.7428.3427.46واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  17.1715.4914.68الناتج المحلي الإ 

0.360.240.64

9.346.337.40 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

بنين

المؤشرات الرئيسية

بنين

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

بنين البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.041.301.18(٪)نمو السكان 

200848.9846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  200926,2503,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200850,9205,30610,342(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200874.8244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200895.0079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

20085.5049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200877.3666.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  12.2514.4210.55(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  0.49-1.94-0.16(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  2.44-3.86-1.81-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

6.238.354.95(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  50.8857.8946.96الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...260239(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

0.292.721.80ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 24.43-1.1212.69معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

7,16010,2678,067صادرات السلع

24.9822.4326.44

3,8862,6182,499واردات السلع

13.0322.1320.95

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

0.700.690.78الزراعة

73.3971.0472.00

25.9128.2727.22الخدمات

19.8120.1120.79

18.0620.7619.08النفقات الحكومة العامة النهائية

10.4412.9511.58

دخارات المحلية 62.1359.1460.13ا جمالي الإ 

71.7267.6669.85

25.2227.8226.77واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

بروناي

المؤشرات الرئيسية

بروناي

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

بروناي البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.301.301.18(٪)نمو السكان 

200845.3346.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20095633,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,1705,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200819.5644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200728.7379.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200892.0949.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200852.9966.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  6.808.308.11(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  3.555.193.21(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.222.830.89(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.51-0.97-0.56-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  6.33-11.72-8.25-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...344137(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

0.2510.672.60-ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 1.047.844.24-معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

483536514صادرات السلع

17.2218.2518.53

1,4531,7001,714واردات السلع

37.9342.1338.26

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

34.6631.7031.40الزراعة

20.5423.6123.77

44.8044.6944.83الخدمات

76.8876.1871.08

22.9122.8621.54النفقات الحكومة العامة النهائية

14.1615.2621.53

دخارات المحلية 0.210.967.38ا جمالي الإ 

11.5110.4811.63

25.4724.7825.78واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  18.4921.4320.27الناتج المحلي الإ 

0.280.240.21

7.355.885.05 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

بوركينا فاسو

المؤشرات الرئيسية

بوركينا فاسو

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

بوركينا فاسو البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

بوركينا فاسو البلدان النامية

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

2005 2006 2007 2008 2009

(٪)التضخم 

جمالي معامل ا نكماش الناتج المحلي الأ 
مؤشر ا سعار المستهلك

-14.0

-12.0

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2005 2006 2007 2008 2009

ميزان الحساب الجاري ا لى
جمالي   (٪)الناتج المحلي الأ 

30.0%

31.0%

32.0%

33.0%

34.0%

35.0%

36.0%

37.0%

0

200

400

600

800

1000

2005 2006 2007 2008 2009
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.801.301.18(٪)نمو السكان 

200839.4146.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20091,1163,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20092,2005,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200856.7644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200875.9079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200882.3049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200851.0666.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  20.4323.7322.22(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  3.262.881.95(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  0.83-0.450.08(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.60-0.43-0.28(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  2.72-1.80-1.38الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...284260(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

1.135.343.04ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 3.35-1.025.50معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

4,8945,5813,927صادرات السلع

8.608.4811.31

3,6204,3413,980واردات السلع

23.2023.8622.60

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

20.8822.5621.29الزراعة

33.0030.0231.60

46.1247.4247.11الخدمات

71.5371.3065.57

9.6010.0513.91النفقات الحكومة العامة النهائية

16.8216.7819.07

دخارات المحلية 18.8718.6420.52ا جمالي الإ 

23.0024.2235.01

20.9522.3533.57واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  17.9814.4211.77الناتج المحلي الإ 

0.780.700.50

12.5710.304.64 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

الكاميرون

المؤشرات الرئيسية

الكاميرون

توقع الحياة

معدل معرفة 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.501.301.18(٪)نمو السكان 

200838.3746.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20096903,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,2305,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200826.6844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200832.7079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

2008124.0249.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200848.7366.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  7.028.396.85(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  1.58-0.44-0.18(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.98-2.87-2.26-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

2.23-1.15-0.75-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  32.53-13.72-10.62-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...718834(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

7.448.3410.10-ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 12.30-1.7711.84معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

2,2763,5992,103صادرات السلع

0.700.290.47

7139311,016واردات السلع

27.1129.8423.14

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

21.0821.0420.48الزراعة

54.1851.2953.22

24.7527.6726.30الخدمات

26.1828.1926.79

23.3323.4223.24النفقات الحكومة العامة النهائية

15.5816.0715.89

دخارات المحلية 50.4948.3949.97ا جمالي الإ 

57.0454.7055.14

22.1322.3821.05واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  27.0725.6120.85الناتج المحلي الإ 

0.280.280.22

1.761.873.00 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.151.301.18(٪)نمو السكان 

200849.0246.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20097143,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,3005,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200828.0844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200873.6079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200875.4949.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200865.3566.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  0.470.530.53(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  0.490.981.14(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  0.94-1.10-1.58-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.03-0.06-0.03-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  5.11-11.58-6.71-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...88(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

4.494.804.81ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 5.185.514.32معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

353129صادرات السلع

45.5931.9539.40

160223179واردات السلع

24.3922.9521.98

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

48.0348.2548.27الزراعة

10.5210.3910.46

41.4441.3641.28الخدمات

101.04102.27103.00

14.1514.2515.26النفقات الحكومة العامة النهائية

9.2210.3613.47

دخارات المحلية 18.26-16.52-15.19-ا جمالي الإ 

14.2014.7612.87

38.6141.6544.60واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  73.2762.4552.72الناتج المحلي الإ 

0.342.860.79

6.4638.2718.01 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20093.001.301.18(٪)نمو السكان 

200839.4546.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20091,0513,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,6405,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200848.7844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200854.6079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200880.9049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200857.4466.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  19.8223.5122.50(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  1.592.333.75(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  0.650.73-1.37-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.140.571.64-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  0.682.427.28-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...427353(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

1.916.321.01ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 2.848.000.02معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

8,0469,85810,306صادرات السلع

28.3525.0823.99

6,6737,9017,004واردات السلع

30.8137.2829.65

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

25.3126.4125.68الزراعة

28.5927.9928.43

46.1045.6045.89الخدمات

65.8569.5066.60

14.0914.3714.22النفقات الحكومة العامة النهائية

10.1510.8612.68

دخارات المحلية 20.0616.1319.18ا جمالي الإ 

53.6747.6046.30

43.7642.3239.16واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  73.4369.9453.43الناتج المحلي الإ 

0.290.420.94

2.874.569.65 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

ساحل العاج
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.551.301.18(٪)نمو السكان 

200844.3546.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20091,2503,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20092,4805,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200887.3044.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

79.1879.62…2008( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200875.9549.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200855.3966.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  0.850.981.05(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  5.085.824.97(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  2.513.242.41(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.18-0.27-0.21-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  17.34-27.58-24.14-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...195234(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

4.9711.961.67ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 4.989.501.67معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

339412370صادرات السلع

94.4492.2688.90

1,9742,4832,304واردات السلع

34.0636.8031.45

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

3.513.863.63الزراعة

16.3816.8916.62

80.1179.2679.75الخدمات

58.4264.5372.19

29.3926.1526.46النفقات الحكومة العامة النهائية

34.9842.1646.71

دخارات المحلية 12.199.311.35ا جمالي الإ 

40.5738.0739.73

63.5170.9285.09واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  58.7877.4869.68الناتج المحلي الإ 

0.650.780.74

6.777.006.71 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

جيبوتي
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.001.301.18(٪)نمو السكان 

200832.2846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20092,4513,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20095,6905,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200842.7244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200666.3779.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200819.7549.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200870.1466.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  130.35162.44187.95(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  7.097.174.67(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.744.892.62(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

4.42-2.490.89(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  2.35-1.910.55الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...11,5789,495(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

10.9511.7016.24ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 12.6012.1910.80معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

16,16826,23323,099صادرات السلع

19.3532.0140.06

27,03352,77244,934واردات السلع

21.7119.4119.32

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

14.6114.6914.73الزراعة

36.1335.2035.32

49.2650.1149.96الخدمات

72.8972.8875.92

10.7310.2811.62النفقات الحكومة العامة النهائية

19.3320.6019.01

دخارات المحلية 16.3816.4512.00ا جمالي الإ 

32.1934.8424.85

35.1439.1032.40واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  27.3425.1920.08الناتج المحلي الإ 

0.720.680.58

6.895.727.61 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

مصر 

المؤشرات الرئيسية
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معدل معرفة 
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.441.301.18(٪)نمو السكان 

200847.4446.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20097,3333,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200912,4605,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200885.0444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200887.0079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200857.2049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200860.4466.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  11.5614.5411.02(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  1.42-5.302.69(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  2.83-2.731.20(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

2.103.101.28(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  18.1921.3411.65الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...26920(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

5.035.262.10ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 18.97-5.3614.51معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

6,1677,9996,539صادرات السلع

7.953.573.15

2,7322,8022,353واردات السلع

9.239.2510.35

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

5.245.235.22الزراعة

64.9263.4864.49

29.8431.2830.29الخدمات

31.4032.1330.10

11.4912.2211.25النفقات الحكومة العامة النهائية

24.1923.5222.75

دخارات المحلية 57.1155.6558.65ا جمالي الإ 

65.4165.0569.63

32.4932.9133.62واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  43.8624.6316.28الناتج المحلي الإ 

0.443.341.15

2.7335.925.85 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

الغابون
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.581.301.18(٪)نمو السكان 

200844.7546.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094123,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,3305,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200856.4244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200845.3079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200879.9049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200855.9366.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  0.650.820.74(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  6.316.124.56(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.613.431.91(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.11-0.13-0.08-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  14.27-15.96-12.33-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...7663(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

5.374.454.55ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 6.776.162.78معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

434749صادرات السلع

6.268.087.33

831881825واردات السلع

32.6536.1431.22

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

27.4427.7127.88الزراعة

17.2316.4116.22

55.3355.8855.90الخدمات

80.3888.6287.63

6.006.556.97النفقات الحكومة العامة النهائية

38.7537.6448.38

دخارات المحلية 13.624.835.40ا جمالي الإ 

1.203.082.81

32.1733.2833.41واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  143.31111.6755.24الناتج المحلي الإ 

1.961.811.24

381.05142.7983.69 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20093.231.301.18(٪)نمو السكان 

200847.9846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094153,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20099405,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200834.4444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200838.0079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200890.1749.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200857.8266.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  4.164.524.39(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  0.29-1.764.94(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.40-1.441.65-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.45-0.52-0.37-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  10.16-11.45-8.83-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...3861,350(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

22.8618.374.68ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 12.9914.095.24معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

2,1181,9191,495صادرات السلع

2.714.935.06

2,9563,7843,613واردات السلع

9.639.958.91

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

14.2217.2917.19الزراعة

35.3236.3134.52

50.4646.4148.29الخدمات

83.3993.4690.24

7.516.278.05النفقات الحكومة العامة النهائية

13.7311.3513.69

دخارات المحلية 9.090.271.70ا جمالي الإ 

34.9426.7828.79

39.5835.7839.60واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  104.9375.6168.45الناتج المحلي الإ 

1.751.220.83

14.8615.8610.23 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

غينيا

المؤشرات الرئيسية

غينيا
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معدل معرفة 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.221.301.18(٪)نمو السكان 

200840.9546.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20095003,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,0605,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200829.8444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200851.0079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

2008116.5749.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200847.8266.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  0.630.730.83(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  0.323.493.00(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.901.250.77-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.040.020.01(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  5.792.751.57الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...1915(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

1.67-4.6210.45ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 5.8810.581.12معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

301132121صادرات السلع

11.0233.1534.81

251316324واردات السلع

31.6530.4725.03

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

58.2459.4659.32الزراعة

12.5212.0312.08

29.2428.5128.60الخدمات

76.0281.6179.31

17.6616.7917.55النفقات الحكومة العامة النهائية

17.2015.0015.60

دخارات المحلية 6.321.603.14ا جمالي الإ 

41.7936.8138.77

52.6750.2251.22واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  185.47183.81159.37الناتج المحلي الإ 

0.550.550.52

12.3412.1710.73 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

غينيا بيساو

المؤشرات الرئيسية

غينيا بيساو

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

غينيا بيساو البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

غينيا بيساو البلدان النامية
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20090.391.301.18(٪)نمو السكان 

200844.7746.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20092,5003,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20083,0305,30610,342(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200828.3844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

79.1879.62…2008( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200846.5049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200867.1166.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  1.741.922.02(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  7.021.983.32(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  6.711.492.99(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.17-0.25-0.19-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  8.52-13.24-11.10-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...152178(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

12.208.102.92ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 12.709.022.13معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

8291,011963صادرات السلع

1.491.451.36

1,0101,3691,132واردات السلع

3.342.952.90

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

35.2631.1430.89الزراعة

19.7021.7121.23

45.0447.1547.88الخدمات

65.2677.9078.50

24.1924.5427.28النفقات الحكومة العامة النهائية

45.2339.9336.47

دخارات المحلية 5.77-2.44-10.55ا جمالي الإ 

95.05109.97101.69

134.54155.65143.94واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  78.4242.3242.59الناتج المحلي الإ 

1.110.660.55

3.762.312.23 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

غويانا

المؤشرات الرئيسية

غويانا

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.301.301.18(٪)نمو السكان 

200849.6246.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20092,3303,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20094,0605,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200851.4644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200691.9879.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200830.7349.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200870.7966.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  432.23511.49539.38(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  6.356.014.55(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  4.984.653.20(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

10.500.1310.58(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  2.430.031.96الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...6,9287,919(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

6.039.784.81ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 11.2618.228.44معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

114,112137,022118,818صادرات السلع

11.2311.829.56

74,484129,274116,918واردات السلع

22.2917.5414.20

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

12.9713.8313.31الزراعة

46.9446.7446.74

40.0939.4339.95الخدمات

62.6663.4660.95

8.638.338.41النفقات الحكومة العامة النهائية

25.3924.8627.80

دخارات المحلية 28.7128.2130.64ا جمالي الإ 

31.0329.3629.76

25.6225.3328.63واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  36.3733.0029.49الناتج المحلي الإ 

1.241.421.09

25.1717.9414.57 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

اندونيسيا

المؤشرات الرئيسية

اندونيسيا

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

اندونيسيا البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.691.301.18(٪)نمو السكان 

200838.6146.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094,4603,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200911,4905,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200868.4644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200682.3379.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200827.0649.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200871.4466.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  285.93333.24330.46(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  7.832.271.82(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  6.040.570.13(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

34.0823.997.93(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  11.927.202.40الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...1,6581,492(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

18.4025.4010.30ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 20.4617.500.42معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

89,022116,94171,323صادرات السلع

12.0911.9810.51

45,16870,14160,421واردات السلع

31.5429.3525.63

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

9.799.529.67الزراعة

41.7842.6942.39

48.4347.7947.94الخدمات

46.0046.2850.08

15.1712.0912.40النفقات الحكومة العامة النهائية

30.6630.7032.70

دخارات المحلية 38.8341.6437.52ا جمالي الإ 

33.0033.0828.26

24.8322.1423.45واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  8.727.374.18الناتج المحلي الإ 

0.460.330.19

3.683.062.85 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

ا يران

المؤشرات الرئيسية
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.701.301.18(٪)نمو السكان 

200824.2846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20092,1093,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20093,3405,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200866.6044.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200877.6079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200835.6749.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200867.9366.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  56.9886.5365.84(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  1.509.524.21(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.376.531.47-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

12.76-7.2413.07(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  19.39-12.7015.11الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...485488(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

2.80-30.822.67ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 28.40-6.5031.85معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

35,19654,43533,608صادرات السلع

4.044.255.00

14,83221,40023,110واردات السلع

58.2457.9051.18

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

5.805.035.99الزراعة

61.1460.0461.66

33.0734.9332.35الخدمات

44.1526.1525.91

18.6236.6132.04النفقات الحكومة العامة النهائية

22.4718.0919.92

دخارات المحلية 37.2237.2442.04ا جمالي الإ 

60.6362.0368.45

45.8842.8846.32واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.311.301.18(٪)نمو السكان 

200832.3246.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20093,8173,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20095,8405,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200878.4244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200792.2079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200816.9549.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200872.7166.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  17.0121.2222.93(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  8.917.752.75(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  6.575.340.45(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

1.28-2.18-3.00-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  5.56-10.27-17.61-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...1,9501,954(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

0.68-5.3914.93ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 5.2215.895.14معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

5,5356,2435,033صادرات السلع

47.3246.2656.08

13,53116,98714,075واردات السلع

38.4838.2136.56

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

2.892.822.79الزراعة

26.3029.1032.91

70.8168.0964.30الخدمات

80.1282.5379.43

22.3423.4124.89النفقات الحكومة العامة النهائية

31.2332.0229.90

دخارات المحلية 4.32-5.94-2.46-ا جمالي الإ 

54.6755.4159.81

88.3693.3794.03واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  54.2849.2130.99الناتج المحلي الإ 

1.681.671.09

8.508.1721.25 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

الإ ردن

المؤشرات الرئيسية
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20090.101.301.18(٪)نمو السكان 

200854.0446.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20097,0063,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200910,2705,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200857.9444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200899.7079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200826.8849.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200866.4466.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  104.85135.55109.27(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  8.903.201.17(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  7.923.101.06(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

3.41-8.326.28-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  3.12-7.944.63-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...11,12614,543(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

10.7917.147.32ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 2.30-15.5322.97معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

37,80352,36333,926صادرات السلع

8.428.588.87

37,51643,15532,323واردات السلع

6.075.435.49

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

5.705.805.40الزراعة

40.7938.6541.50

53.5155.5553.09الخدمات

45.7245.1041.74

10.1811.0510.45النفقات الحكومة العامة النهائية

33.9035.5326.30

دخارات المحلية 44.1043.8447.81ا جمالي الإ 

51.1449.4457.63

40.4342.7537.32واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  91.6491.8979.37الناتج المحلي الإ 

2.913.743.25

35.0853.0943.79 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.701.301.18(٪)نمو السكان 

200852.3846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  200931,8003,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200853,5905,30610,342(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200898.3644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200794.4679.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

20089.4049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200877.9766.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  111.76158.15111.31(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  2.67-2.516.40(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  5.22-1.432.30-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

49.9664.4728.74(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  44.7140.7725.82الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...12356(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

5.4710.504.68ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 22.80-5.1025.85معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

54,18776,11846,435صادرات السلع

15.4913.3113.93

21,29125,59719,197واردات السلع

18.9823.3021.56

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

0.230.210.24الزراعة

62.0560.0560.77

37.7339.7438.99الخدمات

28.5730.4931.44

13.9014.6012.90النفقات الحكومة العامة النهائية

16.1619.4517.57

دخارات المحلية 57.5454.9155.65ا جمالي الإ 

65.5465.6362.66

24.1730.1724.17واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.111.301.18(٪)نمو السكان 

200847.4946.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20098523,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20092,2005,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200836.2844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200899.3079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200833.3049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200867.3766.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  3.815.134.57(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  8.508.402.30(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  7.327.221.19(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.410.16-0.01-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  8.053.48-0.15-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...208233(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

10.2024.536.85ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 14.9222.222.10معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

1,1341,6181,302صادرات السلع

45.0937.4040.14

2,4154,0718,160واردات السلع

21.4316.708.10

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

32.0030.1728.84الزراعة

19.5918.7219.06

48.4151.1152.10الخدمات

95.1387.4994.37

17.9917.1016.45النفقات الحكومة العامة النهائية

24.2026.6424.76

دخارات المحلية 10.82-4.59-13.11-ا جمالي الإ 

41.7252.9156.51

79.0384.1593.58واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  83.4065.7748.02الناتج المحلي الإ 

0.790.700.85

7.408.8311.49 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.291.301.18(٪)نمو السكان 

200833.5246.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20098,6153,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200913,2305,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200886.9644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200789.6179.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200811.8549.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200872.0566.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  25.0529.4933.59(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  7.509.009.00(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  7.507.607.60(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

3.72-3.40-1.70-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  11.07-11.52-6.78-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...2,7313,606(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

4.0610.761.21ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 3.848.004.50معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

3,2553,9143,247صادرات السلع

69.9272.4976.06

13,13117,49117,149واردات السلع

30.0128.8726.05

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

5.325.265.26الزراعة

19.4719.3719.37

75.2175.3775.37الخدمات

91.5292.1691.68

16.1914.8014.43النفقات الحكومة العامة النهائية

14.5119.3321.14

دخارات المحلية 6.11-6.96-7.71-ا جمالي الإ 

25.1225.4127.16

47.4352.1656.41واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  112.03102.3682.74الناتج المحلي الإ 

6.746.585.48

81.3274.9758.67 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

لبنان

المؤشرات الرئيسية

لبنان

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

لبنان البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.981.301.18(٪)نمو السكان 

200836.4646.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20099,5873,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200916,4305,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200877.5444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200888.4079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200815.2749.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200874.3366.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  71.6989.9160.35(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  7.503.381.76(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  0.23-5.411.36(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

29.1436.6010.18(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  40.6640.7116.87الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...4,6894,111(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

6.2010.402.65ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 32.05-12.6325.84معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

43,84061,65535,840صادرات السلع

6.024.575.92

13,09619,82520,971واردات السلع

19.7321.2923.59

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

2.022.132.11الزراعة

77.9775.8076.48

20.0122.0721.42الخدمات

40.4338.4037.70

13.7713.2313.23النفقات الحكومة العامة النهائية

10.5610.2510.09

دخارات المحلية 45.8048.3749.08ا جمالي الإ 

70.3273.0573.35

29.0928.6228.33واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

ليبيا

المؤشرات الرئيسية
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.701.301.18(٪)نمو السكان 

200843.4346.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20096,8883,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200913,5305,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200870.3644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200892.1079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

20085.9249.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200874.3866.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  186.34221.60191.46(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  1.72-6.184.63(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.36-4.412.88(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

29.2538.8531.99(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  15.7017.5316.71الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...8,4018,053(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

2.035.400.60ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 7.10-4.8910.35معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

176,213199,510175,641صادرات السلع

8.7310.1910.00

146,992156,932137,077واردات السلع

8.4210.097.56

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

8.6210.0310.07الزراعة

48.6246.7847.63

42.7743.1942.30الخدمات

44.8745.6145.24

11.9412.2012.53النفقات الحكومة العامة النهائية

20.9521.9419.13

دخارات المحلية 43.1942.2042.24ا جمالي الإ 

116.74110.17103.61

94.4989.9180.50واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  35.0433.0429.87الناتج المحلي الإ 

1.501.401.13

4.185.073.82 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

ماليزيا

المؤشرات الرئيسية

ماليزيا

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20090.001.301.18(٪)نمو السكان 

200846.4346.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094,6673,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20095,2305,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200837.8644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200698.4079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200824.2049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200871.5866.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  1.051.261.36(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  3.03-7.246.26(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.03-7.246.25(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.42-0.65-0.44-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  30.97-51.41-41.53-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...1515(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

7.4012.304.00ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 7.4012.4911.00معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

153188115صادرات السلع

3.092.453.20

1,0981,4181,048واردات السلع

33.1931.5430.64

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

8.176.405.96الزراعة

16.9017.3117.48

74.9376.3076.56الخدمات

19.8926.5341.76

43.3147.1646.33النفقات الحكومة العامة النهائية

59.7352.2044.75

دخارات المحلية 36.8026.3111.91ا جمالي الإ 

79.5976.2873.94

102.53105.09114.28واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  52.9054.6578.33الناتج المحلي الإ 

1.691.871.68

5.366.276.95 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.301.301.18(٪)نمو السكان 

200828.8846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20096573,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,1905,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200832.1844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200626.1879.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

2008102.5049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200848.4366.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  7.168.768.97(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  4.194.924.46(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.852.562.11(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.87-0.70-0.56-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  9.68-7.93-7.80-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...73127(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

1.469.152.19ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 2.678.713.48معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

249214155صادرات السلع

21.3421.1429.14

2,8283,2042,956واردات السلع

29.0132.3427.65

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

36.5236.0537.69الزراعة

24.2122.6220.43

39.2741.3341.87الخدمات

65.3264.6865.51

17.2917.4317.45النفقات الحكومة العامة النهائية

19.8524.1625.17

دخارات المحلية 17.4017.8917.04ا جمالي الإ 

30.4426.4924.33

32.8932.7532.46واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  26.8127.7424.99الناتج المحلي الإ 

0.420.280.28

4.883.543.25 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

مالي

المؤشرات الرئيسية

مالي

توقع الحياة

معدل معرفة 
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معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.411.301.18(٪)نمو السكان 

200842.1146.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20099683,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,9605,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200841.0044.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200856.8079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200874.6049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200856.7366.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  2.823.543.03(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  1.07-1.023.67(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.38-1.341.24-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.39-0.56-0.52-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  12.79-15.74-18.26-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...153103(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

7.267.352.24ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 6.17-0.2112.35معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

1,7102,3531,759صادرات السلع

12.6110.2212.78

1,7942,2782,098واردات السلع

14.6513.7213.56

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

17.3319.6618.23الزراعة

41.8234.1836.72

40.8546.1645.05الخدمات

54.5870.3375.75

24.7321.6722.87النفقات الحكومة العامة النهائية

28.8222.3520.98

دخارات المحلية 20.698.001.37ا جمالي الإ 

58.9854.5758.34

67.1168.9377.95واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  59.9560.2455.37الناتج المحلي الإ 

0.930.980.72

6.267.803.32 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

موريتانيا
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20090.851.301.18(٪)نمو السكان 

200837.3246.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20092,8643,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20094,4505,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200856.0244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200856.4079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200832.3249.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200871.2966.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  75.2288.8890.82(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  2.715.585.20(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.544.124.31(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

4.57-4.64-0.07-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  5.03-5.22-0.09-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...2,8032,388(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

2.043.890.97ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 3.935.870.97معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

15,12619,15113,305صادرات السلع

7.688.129.92

31,70139,95431,455واردات السلع

17.6116.8415.45

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

16.0812.9914.36الزراعة

25.8625.8426.20

58.0661.1759.44الخدمات

57.5058.4264.10

18.5518.2118.94النفقات الحكومة العامة النهائية

29.4332.4831.79

دخارات المحلية 23.9523.3716.96ا جمالي الإ 

34.2035.7537.85

39.6844.8652.68واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  27.1427.3123.43الناتج المحلي الإ 

0.940.920.85

15.1414.9412.83 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.001.301.18(٪)نمو السكان 

200848.0546.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094623,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20098805,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200836.8444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200854.0079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200890.4049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200847.8966.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  8.129.929.83(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  7.286.746.33(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  5.184.654.25(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

1.17-1.18-0.79-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  11.92-11.89-9.67-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...427587(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

8.1610.333.25ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 7.388.183.25معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

2,4122,6531,853صادرات السلع

1.170.631.77

3,0924,0083,567واردات السلع

7.586.226.19

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

27.0828.3827.27الزراعة

25.6824.7425.07

47.2446.8947.66الخدمات

79.5579.4979.22

12.3311.8012.19النفقات الحكومة العامة النهائية

16.9916.3520.09

دخارات المحلية 8.128.718.59ا جمالي الإ 

30.4429.3924.83

39.3137.0335.38واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  40.6237.0934.60الناتج المحلي الإ 

0.350.270.25

2.181.411.74 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20093.091.301.18(٪)نمو السكان 

200831.2446.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20093733,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20096605,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200816.5444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200528.6779.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200878.7249.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200851.4066.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  4.305.405.26(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  0.86-3.459.29(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.85-0.346.01(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

1.17-0.71-0.33-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  22.27-13.22-7.75-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...129147(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

0.0611.294.30ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 4.277.003.94معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

385289536صادرات السلع

29.4448.8624.23

1,1051,6971,662واردات السلع

32.6536.3329.45

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

45.8443.5145.94الزراعة

12.0414.7514.10

42.1241.7539.96الخدمات

72.8673.2572.84

15.0115.8115.84النفقات الحكومة العامة النهائية

23.5823.6126.28

دخارات المحلية 12.1310.9311.32ا جمالي الإ 

18.0818.1218.55

29.5330.8033.51واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  23.7922.5017.91الناتج المحلي الإ 

0.320.220.13

27.133.402.77 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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النيجر البلدان النامية

0.0

5.0

10.0

15.0

2005 2006 2007 2008 2009

(٪)التضخم 

جمالي معامل ا نكماش الناتج المحلي الأ 
مؤشر ا سعار المستهلك

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

2005 2006 2007 2008 2009

ميزان الحساب الجاري ا لى
جمالي   (٪)الناتج المحلي الأ 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

200

400

600

800

2005 2006 2007 2008 2009
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.751.301.18(٪)نمو السكان 

200832.1546.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20091,1423,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,9805,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200848.3644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200860.1079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200895.8049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200847.9166.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  165.92207.12173.43(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  6.975.985.63(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  4.113.152.80(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

31.1942.2620.12(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  18.8020.4011.60الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...12,45420,279(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

5.3911.5812.36ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 0.79-4.3010.98معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

66,89585,25052,003صادرات السلع

6.025.836.59

38,85254,02744,710واردات السلع

6.617.476.81

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

32.0032.7130.87الزراعة

41.9240.6543.13

26.0926.6326.00الخدمات

60.3474.5269.66

6.867.878.24النفقات الحكومة العامة النهائية

8.279.188.95

دخارات المحلية 32.8017.6122.11ا جمالي الإ 

45.9636.7544.63

21.4428.3231.48واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  5.255.245.42الناتج المحلي الإ 

0.260.200.12

10.191.950.62 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20093.281.301.18(٪)نمو السكان 

200837.7846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  200917,8003,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200824,3705,30610,342(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200871.6244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200886.6579.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200810.3049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200875.9166.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  41.6459.9553.40(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  7.7412.263.35(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.227.300.07(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

2.595.470.14(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  6.219.120.27الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...3,1252,928(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

5.8912.613.54ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 13.82-5.0128.24معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

23,48035,10022,940صادرات السلع

21.3120.9020.47

15,97722,92317,851واردات السلع

35.4937.7236.73

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

1.331.241.36الزراعة

62.7260.8661.96

35.9537.9036.68الخدمات

31.0635.1745.40

18.5218.2018.96النفقات الحكومة العامة النهائية

26.5330.9119.64

دخارات المحلية 50.4246.6335.64ا جمالي الإ 

55.7755.9060.17

31.8740.1844.17واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.741.301.18(٪)نمو السكان 

200833.6146.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20091,0163,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20092,7105,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200836.1644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200853.7079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200871.9149.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200866.5366.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  143.20164.56166.52(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  5.642.041.97(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.770.260.22(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

9.34-13.87-6.88-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  5.61-8.43-4.80-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...5,5905,438(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

7.7712.0020.78ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 7.7016.2124.87معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

18,88021,52619,292صادرات السلع

32.8936.5936.88

39,99246,04837,696واردات السلع

36.4340.7236.42

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

20.5620.3620.43الزراعة

26.6026.6026.69

52.8353.0452.88الخدمات

75.0979.6582.59

9.138.848.74النفقات الحكومة العامة النهائية

22.9021.5521.55

دخارات المحلية 15.7911.518.67ا جمالي الإ 

14.1112.0914.14

21.2222.1427.03واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  28.2328.4529.98الناتج المحلي الإ 

0.670.760.65

11.2212.4711.63 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20082.501.311.21(٪)نمو السكان 

200823.9646.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20081,5123,3559,199(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

5,57110,614…2009(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200871.9044.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200894.0679.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200823.6049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200873.4766.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  4.946.160.00(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  1.202.000.00-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.180.00-4.35-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.000.000.00(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  0.000.000.00الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...2829(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

0.000.000.00ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 0.000.000.00معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

...513558صادرات السلع

.........

...3,2843,466واردات السلع

.........

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

7.297.407.14الزراعة

26.4126.0425.93

66.3066.5666.94الخدمات

108.41115.38115.85

19.8424.5223.55النفقات الحكومة العامة النهائية

30.4917.8019.10

دخارات المحلية 39.40-39.90-28.25-ا جمالي الإ 

12.6610.3013.10

71.3968.0071.60واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
200910.931.301.18(٪)نمو السكان 

200870.2246.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  200969,9173,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

5,57110,614…2009(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200895.6444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200793.0879.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

20089.2149.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200875.9466.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  71.04100.4183.91(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  13.6915.819.04(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.77-1.85-2.43(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

21.8233.1413.80(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  30.7233.0016.44الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...4,7006,700(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

4.87-13.7615.05ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 23.36-9.7822.04معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

38,86362,72242,510صادرات السلع

7.046.636.84

22,68028,19322,442واردات السلع

17.4119.9517.23

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

0.110.100.06الزراعة

71.2470.1975.42

28.6529.7124.52الخدمات

23.1119.0820.13

14.5613.0013.02النفقات الحكومة العامة النهائية

31.7533.8433.69

دخارات المحلية 62.3367.9266.85ا جمالي الإ 

69.1872.2769.90

38.3438.1936.66واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

قـطر

المؤشرات الرئيسية

قـطر

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

قـطر البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.501.301.18(٪)نمو السكان 

200836.6446.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  200914,4983,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200824,0005,30610,342(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200882.4244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200885.5079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200818.4049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200873.1266.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  385.20475.73369.67(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  2.024.330.15(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  2.30-0.471.79-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

93.45132.5020.48(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  24.2627.855.54الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...24,31838,223(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

4.119.875.06ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 22.41-5.8718.38معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

208,960300,204176,612صادرات السلع

14.9913.8015.71

90,526113,69094,916واردات السلع

12.0013.6313.02

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

2.932.782.33الزراعة

64.3165.3370.13

32.7631.8827.54الخدمات

26.5728.8025.99

23.2922.4020.30النفقات الحكومة العامة النهائية

18.7321.6818.55

دخارات المحلية 50.1348.8053.70ا جمالي الإ 

63.2364.9969.93

31.8237.8734.78واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.401.301.18(٪)نمو السكان 

200842.9546.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20099923,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,7905,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200842.3844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200641.8979.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200856.9049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200855.6066.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  11.2913.3212.74(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  4.782.331.55(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  0.83-0.07-2.32(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

1.11-1.91-1.33-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  8.73-14.33-11.81-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...297706(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

1.05-5.875.76ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 0.46-5.427.30معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

1,4651,9941,885صادرات السلع

50.1548.7245.50

4,4305,6544,535واردات السلع

19.3125.1820.51

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

14.9813.6815.16الزراعة

23.2423.4923.46

61.7862.8261.38الخدمات

78.7078.7475.98

13.9314.8416.26النفقات الحكومة العامة النهائية

24.8526.4330.22

دخارات المحلية 7.376.427.76ا جمالي الإ 

25.6323.2224.94

43.1043.2347.40واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  20.5322.9221.49الناتج المحلي الإ 

0.790.550.41

8.086.985.45 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

السنغال

المؤشرات الرئيسية

السنغال

توقع الحياة
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مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.601.301.18(٪)نمو السكان 

200837.7946.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20093173,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20097905,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200837.7644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200839.8079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

2008123.3849.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200847.6066.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  1.661.951.88(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  6.445.534.01(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.742.861.37(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.16-0.23-0.09-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  8.43-11.67-5.46-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...9430(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

11.6514.839.25ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 10.7811.205.77معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

304239226صادرات السلع

4.323.479.82

616844801واردات السلع

23.5019.3419.67

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

53.0257.6150.80الزراعة

8.868.5310.27

38.1133.8638.94الخدمات

76.2874.4084.16

15.5812.9912.07النفقات الحكومة العامة النهائية

29.4728.9914.52

دخارات المحلية 8.1412.613.77ا جمالي الإ 

19.2418.9217.03

40.5835.3127.78واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  89.0218.7619.93الناتج المحلي الإ 

0.860.290.16

10.452.691.43 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20082.301.311.21(٪)نمو السكان 

200838.7746.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20083033,3559,199(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

5,57110,614…2009(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200836.5244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

79.1879.62…2008( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

2008119.1649.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200849.8466.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  2.682.660.00(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  2.602.600.00(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  0.380.370.00(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.000.000.00(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  0.000.000.00الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...14187(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

0.000.000.00ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 0.000.000.00معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

355427437صادرات السلع

94.4197.1397.84

9191,1551,089واردات السلع

54.7453.2954.28

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

60.0960.0960.09الزراعة

7.357.357.35

32.5632.5632.56الخدمات

72.3872.3872.38

8.678.678.67النفقات الحكومة العامة النهائية

20.3320.3320.33

دخارات المحلية 18.9518.9518.95ا جمالي الإ 

0.310.310.31

1.691.691.69واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  112.08109.67110.85الناتج المحلي الإ 

0.000.000.06

0.240.0019.82 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.601.301.18(٪)نمو السكان 

200831.6846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20091,3993,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20092,0005,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200843.4444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200869.3079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200869.6549.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200858.1566.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  46.5358.0354.68(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  10.166.844.52(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  7.374.131.87(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

7.04-5.23-5.81-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  12.88-9.01-12.49-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...2,4362,601(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

7.9714.3011.26ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 0.80-7.7321.01معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

8,86711,9227,006صادرات السلع

5.4310.6014.57

8,74210,0758,305واردات السلع

27.8333.2032.41

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

31.4232.8932.41الزراعة

25.2823.4224.02

43.3043.6943.58الخدمات

69.3864.7864.02

16.7314.7715.09النفقات الحكومة العامة النهائية

24.8224.2520.79

دخارات المحلية 13.8920.4520.89ا جمالي الإ 

16.5220.0922.40

27.4623.8821.99واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  50.0541.1033.83الناتج المحلي الإ 

0.180.200.15

4.543.292.46 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

السودان
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السودان
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معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.161.301.18(٪)نمو السكان 

200836.6846.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20096,0003,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20086,6905,30610,342(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200874.9244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200890.7079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200824.5649.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200869.0266.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  2.423.062.96(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  5.186.002.50(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  4.004.791.33(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.06-0.180.12(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  1.98-7.543.94الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...234-316(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

6.4314.640.70ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 5.50-8.2119.03معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

1,3931,5721,337صادرات السلع

9.5910.5711.61

1,2241,4381,377واردات السلع

1.731.941.64

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

5.845.595.86الزراعة

43.9645.1643.78

50.2149.2550.36الخدمات

15.3415.0416.76

4.404.314.81النفقات الحكومة العامة النهائية

70.9479.7379.53

دخارات المحلية 80.2680.6478.44ا جمالي الإ 

65.3865.4262.74

56.0760.5162.50واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سورينام
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.451.301.18(٪)نمو السكان 

200832.7146.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20092,5743,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20094,6205,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200854.2244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200883.6079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200814.3249.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200874.2366.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  40.5654.4852.52(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  4.265.163.99(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  1.772.651.51(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

2.37-1.94-0.89-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  4.51-3.56-2.18-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...1,2422,116(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

4.6815.152.55ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 7.54-13.6619.02معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

12,87916,40211,265صادرات السلع

64.2465.2468.25

21,56427,43722,163واردات السلع

41.8643.1143.46

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

20.5420.3620.45الزراعة

35.2634.4333.30

44.2045.2046.25الخدمات

66.1059.6757.62

11.4812.2911.86النفقات الحكومة العامة النهائية

18.5427.2329.14

دخارات المحلية 22.4228.0430.52ا جمالي الإ 

39.6538.6134.77

35.7737.8033.64واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سوريا
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20090.601.301.18(٪)نمو السكان 

200841.1146.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20097693,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,9505,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200826.4644.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200899.7079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200854.1449.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200866.7566.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  3.715.144.98(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  7.807.903.40(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  7.167.262.78(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.36-0.39-0.32-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  7.27-7.66-8.59-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...360376(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

13.1720.446.47ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 27.8627.7013.26معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

1,4681,444827صادرات السلع

46.9041.2336.83

2,5383,2453,473واردات السلع

37.3231.8627.34

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

23.9221.9023.20الزراعة

30.5129.7830.33

45.5748.3146.48الخدمات

82.5884.2282.64

11.418.9011.64النفقات الحكومة العامة النهائية

15.9724.6317.42

دخارات المحلية 6.016.885.72ا جمالي الإ 

58.1650.9754.46

83.0086.2680.68واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  36.1431.0328.55الناتج المحلي الإ 

0.990.620.57

5.435.5710.04 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

طاجكستان

المؤشرات الرئيسية

طاجكستان

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

طاجكستان البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

طاجكستان البلدان النامية

0.0

10.0

20.0

30.0

2005 2006 2007 2008 2009

(٪)التضخم 

جمالي معامل ا نكماش الناتج المحلي الأ 
مؤشر ا سعار المستهلك

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2005 2006 2007 2008 2009

ميزان الحساب الجاري ا لى
جمالي   (٪)الناتج المحلي الأ 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

500

1000

1500

2000

2005 2006 2007 2008 2009

سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 
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العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20092.541.301.18(٪)نمو السكان 

200844.4046.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094263,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20098505,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200842.0044.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200864.9079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200863.7049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200862.5166.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  2.502.912.87(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  1.951.762.48(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  0.05-0.75-0.57-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.17-0.21-0.16-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  5.74-7.37-6.25-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...4968(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

0.968.661.98ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 1.296.501.36معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

280683674صادرات السلع

50.3669.7352.81

780957983واردات السلع

12.9016.3314.33

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

40.8941.3741.80الزراعة

17.6918.7518.46

41.4239.8739.74الخدمات

95.6093.3294.96

13.4012.8710.20النفقات الحكومة العامة النهائية

18.5217.4412.38

دخارات المحلية 5.16-6.18-9.00-ا جمالي الإ 

31.2231.5440.93

54.0653.9958.48واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  80.8679.1154.04الناتج المحلي الإ 

0.170.161.86

3.811.8916.68 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

توغو

المؤشرات الرئيسية

توغو

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

توغو البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

توغو البلدان النامية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20090.991.301.18(٪)نمو السكان 

200836.6946.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20093,8653,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20097,8205,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200866.5044.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200877.5679.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200818.3049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200874.3066.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  35.6140.8440.17(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  6.354.652.95(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  5.333.621.94(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

1.35-1.71-0.92-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  3.36-4.19-2.57-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...1,6182,761(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

3.155.053.73ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 3.625.394.68معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

14,41417,68413,916صادرات السلع

11.8814.0215.21

19,78425,06820,597واردات السلع

11.7215.8514.89

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

11.9911.0811.11الزراعة

32.5434.1431.64

55.4754.7857.25الخدمات

62.8362.0863.20

14.9714.4814.14النفقات الحكومة العامة النهائية

24.4025.6425.01

دخارات المحلية 22.2023.4422.66ا جمالي الإ 

50.7655.6754.34

52.9557.8856.69واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  59.9157.4150.87الناتج المحلي الإ 

2.832.602.33

16.0512.599.89 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

تونس

المؤشرات الرئيسية

تونس

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

تونس البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

تونس البلدان النامية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.261.301.18(٪)نمو السكان 

200834.8546.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20098,7283,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

200913,7305,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200868.6844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200788.6679.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200819.9249.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200871.8966.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  649.13730.32615.33(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  4.74-4.670.66(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  5.93-0.45-3.51(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

13.85-41.29-37.68-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  2.25-5.65-5.81-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...22,04618,198(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

8.7610.446.25ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 6.2211.995.36معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

107,373132,313102,228صادرات السلع

18.8324.6428.04

169,991201,964140,902واردات السلع

12.6614.4512.75

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

9.378.718.82الزراعة

28.2227.8127.01

62.4063.4864.17الخدمات

70.5270.6769.48

12.3312.2012.23النفقات الحكومة العامة النهائية

22.0522.1722.78

دخارات المحلية 17.1417.1318.29ا جمالي الإ 

22.6721.9523.53

27.5826.9928.00واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  39.0938.3937.97الناتج المحلي الإ 

1.831.831.79

33.3833.1631.19 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

تركيا

المؤشرات الرئيسية

تركيا

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

تركيا البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

تركيا البلدان النامية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.591.301.18(٪)نمو السكان 

200846.8346.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20093,2223,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20096,9905,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200848.6244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200899.5079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200843.1049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200864.8266.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  25.9619.0017.40(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  11.6010.504.15(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  9.848.762.51(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

1.68-4.043.56(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  9.67-15.5518.74الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...804820(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

2.73-6.2614.54ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 8.7346.418.72معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

6,2829,9412,946صادرات السلع

19.0714.5837.08

3,3325,2916,197واردات السلع

36.8035.4330.13

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

22.5222.5722.60الزراعة

41.7441.4441.90

35.7536.0035.49الخدمات

55.0654.4751.92

12.6612.8712.93النفقات الحكومة العامة النهائية

23.8023.2623.32

دخارات المحلية 32.2832.6635.16ا جمالي الإ 

63.0063.2463.76

54.6553.9952.14واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  4.142.863.16الناتج المحلي الإ 

0.180.130.14

5.843.993.01 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

تركمنستان

المؤشرات الرئيسية

تركمنستان

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

تركمنستان البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

تركمنستان البلدان النامية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20093.601.301.18(٪)نمو السكان 

200843.0946.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20094733,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20091,1905,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200812.9844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200874.6079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200884.5049.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200852.6766.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  11.9214.4415.74(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  8.418.717.06(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  4.654.933.34(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

0.76-0.47-0.47-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  4.82-3.25-3.94-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...733787(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

6.807.3014.20ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 7.546.3614.28معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

1,3361,7221,603صادرات السلع

26.2522.5222.65

3,4954,5263,170واردات السلع

20.0522.5921.65

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

24.0422.0623.88الزراعة

23.6925.3624.48

52.2752.5851.64الخدمات

80.0480.4483.69

13.3511.9111.14النفقات الحكومة العامة النهائية

20.7322.6224.13

دخارات المحلية 6.607.665.16ا جمالي الإ 

14.8916.1015.05

29.0131.0733.88واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  12.6513.5115.57الناتج المحلي الإ 

0.290.130.15

6.882.983.10 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

ا وغندا

المؤشرات الرئيسية

ا وغندا

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

ا وغندا البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

ا وغندا البلدان النامية
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20093.001.301.18(٪)نمو السكان 

200862.7446.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  200946,9393,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

5,57110,614…2009(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200877.8844.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200590.0379.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

20087.0549.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200877.7566.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  207.56261.35229.97(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  0.67-6.065.14(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  3.56-0.97-0.06-(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

7.02-19.5522.16(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  3.05-9.428.48الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...14,18713,700(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

11.6511.541.01ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 11.41-19.5419.76معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

135,825187,902119,705صادرات السلع

20.9021.0622.65

150,468200,000155,203واردات السلع

15.6017.3615.33

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

1.511.291.50الزراعة

56.7457.5656.77

41.7541.1541.73الخدمات

43.5143.8344.70

9.2810.449.12النفقات الحكومة العامة النهائية

20.4421.3718.75

دخارات المحلية 47.2145.7346.18ا جمالي الإ 

85.6091.0493.66

58.8366.6867.60واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  .........الناتج المحلي الإ 

.........

......... الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

مارات العربية الإ 

المؤشرات الرئيسية

مارات العربية الإ 

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 
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مارات العربية الأ  البلدان النامية

التجارة

تكوين را س المال

المديونية

دخارات  الأ 
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جمالي (الأ 
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20091.301.301.18(٪)نمو السكان 

200844.8946.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20091,1763,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20092,8905,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200836.8244.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200899.2079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200833.6649.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200867.7666.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  22.3128.6132.82(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  9.509.008.10(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  7.867.476.71(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

1.633.561.66(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  7.3112.455.06الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...739918(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

12.2812.7514.08ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 24.0022.8617.87معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

6,1317,0235,032صادرات السلع

29.2927.4532.55

6,4529,1538,307واردات السلع

13.9713.8812.95

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

26.5423.9826.19الزراعة

29.9632.6030.45

43.5043.4343.36الخدمات

55.5052.7053.02

17.8717.1217.13النفقات الحكومة العامة النهائية

18.4921.8021.10

دخارات المحلية 26.6330.1829.85ا جمالي الإ 

41.1540.4740.43

33.0132.0831.68واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  23.6817.6213.97الناتج المحلي الإ 

1.020.780.45

12.118.336.66 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

اوزبكستان

المؤشرات الرئيسية

اوزبكستان

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

اوزبكستان البلدان النامية
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جمالي (الأ 
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سلامي التجارة البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الأ 

مليون دولأر جمالي كنسبة مئوية من الأ 



العالمالبلدان النامية

السكان والدخل
20093.091.301.18(٪)نمو السكان 

200826.0046.2246.33(نسبة مئوية من ا جمالي السكان)القوى العاملة 

جمالي للفرد  20091,0593,1258,604(السعر الجاري للدولإر)الناتج المحلي الإ 

20092,3405,57110,614(تعادل القوة الشرائية، السعر الثابت للدولإر)ا جمالي الدخل القومي 

جتماعية مؤشرات التنمية الإ 
200830.6444.7649.92(كنسبة مئوية من ا جمالي السكان)سكان الحضر 

200860.9079.1879.62( سنة15نسبة مئوية من السكان الإ على من )معرفة القراءة والكتابة 

200852.6449.8745.73( ولدوا ا حياء1000من كل )معدل وفيات الإ طفال 

200862.9266.8968.95(عدد السنوات)توقع الحياة عند الولإدة 

قتصادية الرئيسية 200720082009المؤشرات الإ 

جمالي  21.6526.9125.13(بليون دولإر)الناتج المحلي الإ 

جمالي  3.343.653.87(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

جمالي للفرد  0.240.540.76(التغير السنوي في النسبة المئوية)الناتج المحلي الإ 

2.69-1.25-1.51-(بليون دولإر)ميزان الحساب الجاري 

جمالي/ ميزان الحساب الجاري  10.69-4.65-6.97-الناتج المحلي الإ 

ستثمار الإ جنبي المباشر  ...917463(مليون دولإر)الإ 

200720082009(٪)التضخم 

7.9118.983.68ا سعار المستهلك

جمالي الضمني 8.71-10.8920.38معامل انكماش الناتج المحلي الإ 

200720082009(مليون دولإر)التجارة 

6,7969,4574,585صادرات السلع

12.6411.5719.23

9,84010,9159,387واردات السلع

36.7541.8336.59

قتصاد  جمالي)هيكل الإ  200620072008(كنسبة من الناتج المحلي الإ 

9.118.909.35الزراعة

44.1142.4744.27

46.7948.6346.38الخدمات

56.5253.6649.93

13.0012.7010.93النفقات الحكومة العامة النهائية

30.1239.9439.26

دخارات المحلية 30.4833.6339.15ا جمالي الإ 

36.9131.3730.32

36.5537.6829.95واردات السلع والخدمات

200620072008المديونية

جمالي/ ا جمالي الدين الخارجي  29.6128.1223.26الناتج المحلي الإ 

0.390.330.29

2.973.493.01 الصادرات/ ا جمالي خدمات الدين 

ستهلاك المنزلي النهائية نفقات الإ 

ا جمالي تكوين را س المال

صادرات السلع والخدمات

جمالي/ مدفوعات الفوائد  الناتج المحلي الإ 

الصناعة

سلامي  (كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

سلامي  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة المؤتمر الإ 

اليمن

المؤشرات الرئيسية

اليمن

توقع الحياة

معدل معرفة 
القراءة والكتابة

معدل وفيات 
الأ طفال

الناتج المحلي 
جمالي للفرد الأ 

معين التنمية

اليمن البلدان النامية
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تكوين را س المال
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دخارات  الأ 
المحلية

قتصادية  كنسبة من الناتج المحلي )الحصص الأ 
جمالي (الأ 

اليمن البلدان النامية
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