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 الاقتصادأن فيه  يبدو الذي ، في الوقت 1023 التوقعات الاقتصادية ملنظمة التعاون إلاسالمي تقرير صدر ي

 منطقة في ألازمة عن الناجمة ألاجل قصيرة املخاطرحيث أن  .تقلبا وأقل سالسة أكثر فترة فييدخل  العالمي

تكون  أن بدوت الكبيرة النامية البلدان في التباطؤ من زيداملو  املتحدة الواليات في املالي والتكيف اليورو،

 ، فإنالقصير املدى على خاطرإنخفاض املو  املالية ألاوضاع تحسن من الرغم علىإال أنه  .لإلشراف خاضعة

 أن من الرغم علىو  .العام نهاية بحلول  فقط املائة في 3.3 إلى يصلأن  املتوقع من العالمي الاقتصاد نمو

ة يالتجار القنوات  خالل من املتقدمة البلدان في الاقتصادية املشاكل على مفتوحة تزال ال النامية البلدان

 بنسبة هذه البلدان نمو ت أن ويتوقع ألازمة منتعافت قد  النامية البلدانفإن معظم وتدفقات رأس املال 

 الصادرات نموشهد  .املتقدمة البلدان في النمو معدل متوسط من مرات أربع أعلى نسبة وهي املائة، في 2.3

 نسبة نمو بلغت تباطأ والخدمات السلع من العاملية
 
              مسجال
 
 نموال معدالت بعد 1021 عام في املائة في 1.2     

 السياسات تشديد معو  .(املائة في 2.0) 1022 عام و (املائة في 21.2) 1020 عام في هاتالتي سجل رتفعةامل

قد  العالمي التضخم فإن املتقدمة، الدول  في املفعول  ساريةمازالت  تكون  أن املتوقع من التي املالية

 في حين بقيت نفسه، الوقت وفي .1021 عام املائة في 3.0 إلى 1022 عام في املائة في 8.4 منإنخفض 

 البطالة معدل متوسط بلغ العالم، أنحاء جميع في كبير قلق مصدر الشباب بين لبطالةل املرتفعة عدالتامل

 .1001 عام في (املائة في 2.8) ألازمة قبلأعلى من مستواه  مستوى هو و  ،1021 عام في املائة في 2.0 العاملية

تصادية ملنظمة التوقعات الاقتقرير فإن ،  ألاخيرةإلاقتصادية العاملية وإلاقليمية في ضوء هذه التطورات 

، توجهات املؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول منظمة التعاون إلاسالميفحص ويحلل التعاون إلاسالمي ي

 الاتجاهات هذهحيث يتفحص التقرير .  (1021-1004املاضية ) سنواتالخالل فترة الخمس  كمجموعة،

 العالمي الاقتصاد مع وكذلك ألاخرى، النامية والبلدان املتقدمة البلدان مجموعة في انظرائه مع بمقارنتها

 التعاون  منظمة في ألاعضاء البلدان تواجه التي والتحديات املعوقات من عدد على الضوء سلطيو  ككل،

 .هاتقدمو  الاقتصادية تنميتها تعزيز إلى الرامية جهودها في إلاسالمي
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 البلدان لتلك إلاتحاهات في مماثلة اتجاهات كمجموعة، الاسالمي، التعاون  منظمة دول وبشكل عام، تبعت 

 ازداد قد إلاسالمي التعاون  منظمة بلدان ملجموعة إلاجمالي املحلي الناتج أن حين في ،إال أنه .ألاخرى  النامية

 انخفضت ،1004 عام في دوالر تريليون  1.2 مقابل 1021 عام في تريليون دوالر 0.8 بشكل متواصل ليبلغ

 في 13.2 مع مقارنة 1021 عام في املائة في 11.2 إلى النامية البلدان ملجموعة إلاجمالي املحلي الناتج في حصتها

بلدان منظمة  ملجموعة إلاجمالي املحلي لناتجل الحقيقي نموال معدل متوسطلقد بلغ  و  .1004 عام في املائة

 النامية البلدان جموعةمل املائة في 2.2 نسبة مع باملقارنة 1021 عام في املائة في 8.0 التعاون إلاسالمي

 معدالت متوسط فإن ، ألاخرى  النامية البلدان مجموعة من والهند الصين ستثناءإ عند ،إال أنه .ألاخرى 

توقعات  في وحتى ،1021 عام في ملحوظ بشكل أفضل أداء إلى تشير إلاسالمي التعاون  منظمة مجموعة نمو

 .1028 و 1023 عامين

 وبالتالي، تنوعا، ثرأكوبشكل متزايد  إلاسالمي التعاون  منظمة دول أصبحت  التجارة، بهيكلية يتعلق وفيما

 توسطامل نخفضحيث إ. الصادرات بنود من قليل عدد على الكبير الاعتماد من تدريجيا أصبحت تتحرر 

 عام في 0.12 إلى 1002 عام في 0.31 من إلاسالمي التعاون  منظمة دول  في الصادرات تركيز ملؤشر بسيطال

 ألاكثر التصدير سلع جموعةم فإن ذلك، ومع. التصديرية املنتجات في التنويع زيادة على يدل مما ،1021

. 1022 عام في املائة في 23 بنسبة الصادرات إجمالي في حصة أكبر شكلت زالت ال املعدني، الوقود، حيوية

 ،الجمركية لتعريفةل متوسطكمعدل  املائة في 22.2 تطبيق خالل منف التجارية، السياسة حيث من

 العالمي املتوسط مع باملقارنةالتجارية  الحمائية صور  من مزيد عن إلاسالميالتعاون  منظمة بلدانتكشف 

 .املائة في 2.3 ذي يبلغلا ألاوروبي الاتحاد في املتوسط و املائة، في 0 يبلغ الذي

تسعة  في. إلاسالمي التعاون  منظمة دول  في التحتية البنية في لالستثمار خاصا قسما أيضا التقرير يكرسو 

 بنيةلل مشاريع 442 تم تمويل البيانات، حولها تتوفر والتي إلاسالمي، التعاون  منظمةفي  بلدا وأربعين

 تركزتحيث . 1022 و 2000 عامي بين دوالرمليار  302.1 بقيمة ، الخاص القطاعقبل  من التحتية

تخلفت و منظمة التعاون إلاسالمي فقط،  بلدان من قليل عدد في التحتية البنية مشاريع في الاستثمارات

 ،آسيا ووسط الصحراء جنوب أفريقيا في معظمها تقعالتى و  ، إلاسالمي التعاون  منظمة دول  من العديد

 التحتية البنية الكفء في ستثمارالا  وبما أن. التحتية البنية في الخاص الاستثمار حيث من اأقرانه وراء

 التعاون  منظمة بلدانعلى  ينبغي أعلى، عوائد قويحق التشغيلي ألاداء نويحس النمو، ز يمكن أن يعز 

 .التحتية البنية استثمارات في الخاص القطاع مشاركة تشجيع مواصلة إلاسالمي

 

 صافاش ألباي بروفيسور ال

 املدير العام

 سيسريك - مركز أنقرة
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 العامليةالاتجاهات والتوقعات الاقتصادية 

 والبلدان املتقدمة البلدان من كل في الاقتصادي النمو معدالت على العاملية الاقتصادية ألازمة أثرت

عدم وضوح و  اليورو منطقة في السيادية الديون  ألزمة . ونتيجة1021 عام في .ألاخيرة السنوات في النامية

 إظهار بعد .1021في عام  املائة في 3.2 ب العالمي الاقتصادي النمو معدل ، يقدرألامريكي الاقتصادوضع 

 في 3.3 إلى العالمي لالقتصاد النمو معدل يبلغ أنو املتأمل  املتوقع من ،1023 عام بداية في انتعاش بوادر

 واليابان املتحدة الواليات في الانتعاش أن يبدو الخصوص، وجه علىو  .1023 عام نهاية بحلول  املائة

 أكبر مساحة تأخذ املتقدمة الدول  أن يبدوأنه  يعني هذا .العالمي الاقتصادي النمو تغذي النامية والبلدان

املستمر في هذه  الانتعاش وذلك نتيجة السابقة السنوات في الوضع عكس على العالمي الاقتصادي نمو في

 نمو  يحقق سوف( الاقتصادي العمالق) ألاوروبي الاتحاد أن املتوقع من فإنه ذلك، من ألاهم .البلدان
 
 ا

 صفري
 
 عام في الذي شهده( نكماشإلا ) سلبيال نموال مع مقارنة نسبيا أفضل أداء وهو ،1023 عام في ا

1021.  

 هي التي النامية البلدان ،ال تزالالانتعاش عالمات بعض شهدت قدأن البلدان املتقدمة  من الرغم على

 في 4 إلى صللي الصين في النمو معدل يتسارع أن املتوقع من املثال، سبيل علىف .العالمي الناتج نمو جتؤج

 الاقتصاد في نموا ألاسرع املنطقة هي آسيا في النامية البلدانستكون  جماعي، وبشكل .1023 عام في املائة

 تتطابق ال مختلفة ؤسساتمل العالمي الاقتصادي النمو توقعات أن من الرغم على .1023 عام في العالمي
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 تستمر سوف التي النسبي إلاقليمي النمو ومعدالت النمو اتجاه حول  مماثلة رسالةإال أنها تنقل  بالضبط،

  .على حد سواء 1028 و 1023 عام في املتقدمة البلدان من أسرع بشكل تحقيقها في النامية البلدان

 إلى الدراسات تشير. الاقتصادي النمو واستدامة استعادة في أهمية ألاكثر املكونات من واحد هو الاستثمار

 ،1023 عام بحلول  .إلايجابي الاقتصادي نموها زخم على الحفاظلها  يمكن أكثر تستثمر التي الدول  أن

 ،املتقدمة البلدان فيأما و  ، الاستثمار إلى النامية يذهب البلدان في املحلي الناتج إجمالي من املائة في 31.1

 إلايجابي الزخم جزئيا يفسر . وهذاعامال نفس في فقط املائة في 20 هذه النسبة تشكل أن املتوقع منف

 ومن ،1023 عام في العالمي الصعيد على الارتفاع في آخذة الاستثماراتإن مساهمات  .النامية للبلدان

 تفاؤال أكثر صورة على الحصول  املؤسسات ألارقام هذهتمكن . 1028 عام فيهذا إلارتفاع  ستمري أن املتوقع

  .املقبل العام للنمو

 نمو معدل ظلي أن املرجح منو  .والنامية املتقدمة البلدان من كل في للنمو حافزا الدولية التجارةتشكل 

أداء  ، فإنالنامية البلدان بين ومن .النامية البلدان في املائة في 2 من أعلى والواردات الصادرات

 السنوات في العالم من ألاخرى  الفرعية ألاقاليمعلى أداء  يتفوق  الجديدة الصناعية آلاسيوية الاقتصادات

 النامية البلدانواردات  نمو  فإن صادراتها، لألداء بالنسبة الحال هو كماو  .التصدير مجال في خاصة ألاخيرة

 
 
 الصحراء جنوب أفريقيا في البلدان فإن أداء إلاستيراد في سيما وال .املتقدمة البلدان في منه أعلى هو أيضا

 نمو معدل يتجاوز  أن املتوقع ومن .1023 عام في نسبيا أفضل الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية وأمريكا

  .1023 عام في النامية البلدان في املائة في 2.8 و املتقدمة البلدان في املائة في 1 الواردات

-1004 من الفترة خالل فوائض النامية البلدانفقد سجلت  ،الجارية الحسابات بأرصدة يتعلق وفيما

 آلاسيوية الدول  كانت الخصوص، وجه علىو  .1028 و 1023 عام فيهذه الفوائض  ستمرت سوفول ،1021

 .ةالجاري اتهاحسابفي كبيرة  فوائض قد سجلت أفريقيا شمال وبلدان ألاوسط الشرق ودول  حديثا املصنعة

 عجز من تعاني كانت الكبرى  الصحراء جنوب وأفريقيا الكاريبي البحر ودول  الالتينية أمريكافإن  املقابل، في

تشكل نسبة العجز في الحساب الجاري من  أن املتوقع من ، .21-1004 الفترة في الجاري  الحساب في مستمر 

في  الحساب الجاري فائض  أن حين في، 1023 عام في املائة في 0.2 املتقدمة لبلدانل إلاجمالي املحلي الناتج

  .إلاجمالي املحلي هاناتج من املائة في 2 يشكل سوف النامية البلدان

 وقد .يةتشديدمالية  سياسات تنفيذل وذلك املتقدمة البلدان في منهجيبشكل  نتتحس املالية املوازين بدأت

 عام في الاقتصادات هذه في الانخفاض في إلاجمالي املحلي الناتج من مئوية كنسبة املالية املوازينإستمرت 

 أن يعني وهذا .إلاجمالي املحلي الناتج من املائة في 8.1- هذه النسبة تكون  أن املتوقع منأنه  حيث ،1023

 أكثر وضع في هي النامية البلدان .قد أبدت نفعها ألاوروبية املنطقة في وخاصة املالي التشديد سياسات

 عام في املائة في 1.1- تكون  أن ويتوقع ،1021 عام في املائة في 1.2-، حيث أن هذه النسبة كانت استقرارا

1023. 
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    اإلسالمي التعاون منظمة في االقتصادية التوقعات

 في الاستقرار ققد حق الناتج لنمو وفقا النقدي ة التوسعيمحدودو  املالية السياسات تشديد معأنه يبدو 

 إلى 1022 عام في املائة في 8.4 من التضخم معدل انخفضفلقد  .العالم في املتوسط في املستهلك أسعار

 أن أيضا ولقد لوحظ .1023 عام في املائة في 3.4 حوالي يكون  أن املتوقع ومن ،1021 عام املائة في 3.0

 .سواء حد النامية على والبلدان املتقدمة البلدان في إلانتعاش فترة في تهديدا شكلي لم راسعألا  تقلب

 علىف .1021 عام منذ تباطأت (واملعادن والغذاء الطاقة) السلع أسعاركانت  التضخم، معدل مع وتمشيا

يتوقع  هفإن ،1021 عام في 208 إلى 1000 عام في 222 من الطاقة أسعار مؤشر ارتفعفي حين  املثال، سبيل

  .1023 في عام 240 حواليأن ينخفض الى 

 املائة في 2.0 بنسبة  قاست التيو  العاملية البطالة تزال ال الاقتصادي، النشاط في الانتعاش من الرغم على

 ارتفاعفإن  الخصوص، وجه على .لبلدانلكثير من ا بالنسبة هاما تحديا تعتبر 1021 عام في املتوسط في

 البطالة معدل من زيدت ال الشباب في البطالةإن  .العالم أنحاء جميع في كبير قلق مصدر هو الشباب بطالة

تصل نسبتها على مستوى  أن يتوقعحيث  املجتمعات، في الاجتماعي التوتر ثيرت أيضا ولكن عام بشكل

 إسبانيا مثل املتقدمة البلدان بعض فيمن ذلك  أكثر حتى، و 1021 عام في املائة في 21.2 العالم الى

  .اجتماعية اضطرابات في تسببي قد الش ىء الذي املائة في 10 الرقم هذا يتجاوز حيث  واليونان،

 التطورات الاقتصادية ألاخيرة في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي

 إلانتاج، والنمو والتشغيل

. 1021-1004لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي باستمرار خالل الفترة  الناتج املحلي إلاجماليمجموع نما 

ولكن على الرغم من   .1004تريليون دوالر في عام  1.2مقارنة ب ، 1021تريليون دوالر في عام  0.8حيث بلغ 

إال أنها  ،1021 عام العالم في سكان مجموع من املائة في 11.2ألاعضاء في املنظمة تشكل  21أن الدول ال

 أساس علىو بالسعر الجاري للدوالر  – العالمي إلاجمالي املحلي الناتج إجمالي من فقط املائة في 22.3 أنتجت 

 22.8 حول  مستقرة تكون س الحصة هذهفإن  الدولي، النقد صندوق  لتوقعات وفقا .تعادل القوة الشرائية

 في الاسالمي التعاون  منظمة بلدان حصة انخفضت فقد أخرى، ناحية من .1028 عام خالل املائة في

 في كما املائة في 11.2 سجلت قد وكانت باطراد النامية البلدان مجموعة من الاجمالي املحلي الناتج اجمالي

  .النظر قيد سنوات 2 فترة مدى على واحدة مئوية نقطة مقداره بانخفاض ،1021 عام

 التعاون  منظمة دول  في للفرد إلاجمالي املحلي الناتج متوسط مستمر بشكل تزايد الفترة، نفس خالل

بالسعر الجاري  –1004 عام في دوالر 2.221 ب مقارنة ،1021 عام فيدوالر  2.014  ، حيث بلغإلاسالمي

 الناتج  متوسطمستويات  بين الفجوة فقد إتسعت ذلك، ومع .تعادل القوة الشرائية أساس علىو للدوالر 

حيث أن الفرق  .ألاخرى  النامية البلدانمجموعة و  إلاسالمي التعاون منظمة بلدان للفرد في إلاجمالي املحلي

 إلى دوالر  122 من 1021-1004 الفترة في تقريبا تضاعف قد املجموعتين بينللفرد  إلاجمالي املحلي الناتجبين 
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 التعاون  منظمة دول  في إلاجمالي املحلي الناتج من الفرد نصيب متوسط ابتعدتكذلك و  .دوالر 2.824

  .الفترة نفس خالل دوالر 2004 إلىدوالر  2812 من الفارق  ازداد حيث العالمي املتوسط نع أيضا إلاسالمي

تتجلى الخصائص الاقتصادية املختلفة ملجموعة البلدان ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي في التفاوت 

بلدان  20، أنتجت 1021على سبيل املثال، في عام . الكبير في مساهماتها ملجموعة املجاميع الاقتصادية

كان مستوى من جهة أخرى، في املائة من الناتج إلاجمالي لدول منظمة التعاون إلاسالمي. و  11.0 فقط

مرة أعلى من معدل بلدان منظمة  21.1في أغنى دولة عضو، املحلي إلاجمالي نصيب الفرد من الناتج 

 مستوى عال من التفاوت في الدخل بين دول منظمة التعاون إلاسالمي.التعاون إلاسالمي، مشيرا إلى 

في املائة في ناتجها  4.9قدره  معدل نمو متوسطالتعاون إلاسالمي، كمجموعة، سجلت بلدان منظمة 

 مع يتماش ى هذا أن . ورغم1022في املائة في عام  1.2مقارنة مع  0212املحلي إلاجمالي الحقيقي في عام 

 بلدان في النمو إال أن ،1020 عام في بدأ يوالذ نحاء،ألا  مختلف في الاقتصادي النشاط في املستمر التباطؤ

 الاقتصادية للتحوالت نتيجة وذلك - 1021 عام في نسبيا استقرارا أكثرظل  منظمة التعاون إلاسالمي

 العربية واململكة وتركيا اندونيسيا مثل ألاخرى والتي تنمو سريعا الرئيسية بعض الاقتصادات في سةالسل

 النامية البلدان في الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج نمو معدالت متوسط كان ،1021-1004 خالل. السعودية

. 1021-1004 الفترة خالل منظمة التعاون إلاسالمي متوسط من أقل والهند الصين باستثناء ألاخرى 

 عام في أكثر منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في النمو معدل متوسطاملحتمل أن ينخفض  فإن ، وللمزيد

 املائة في 8.2 إلى جزئي انتعاش يتبعه أن املتوقع ومن. املائة في 8.3 نحو يكون  أن توقعم نمو معدلب ،1023

 ملجموعةاملتوقعة  النمو معدالت متوسط من أفضل تزال ال ألارقام هذه فإن آلان، حتىو . 1028 عام في

 ملحوظ نمو معدل مع ليبيا،.  ككل العالم عن فضال الهند، و الصين باستثناء ألاخرى  النامية الاقتصادات

 منظمة التعاون إلاسالمي دول  مجموعة ضمن نموا ألاسرع الاقتصاد كان ،1021 عام في املائة في 208.2 من

 .سواء حد على العالم في وكذلك

 -اإيجابي منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في للفرد الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج نمو معدل متوسط كان

 إلاجمالي املحلي ناتجملعدالت نمو ال مماثل نزولي اتجاه لوحظ ذلك، ومع. استثناء 1000 عام في كون 

 ألازمة أعقاب في ألاجل قصير انتعاش بعد. الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج نمو حالة في كما لفرد،ل الحقيقي

منظمة التعاون  بلدان في لفردل الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج متوسط بدأ معدل نمو العاملية، املالية

 أن املتوقع من ،1021 عام في املائة في 1.0 نمو مع.  1022 عام من ابدء أخرى  مرة الانخفاض في إلاسالمي

 تحت منظمة التعاون إلاسالمي دول  في لفردل الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتجمعدل نمو  متوسطينخفض 

 .1028 عام في املائة في 1.4 إلى أخرى  مرة يرتد أن قبل 1023 عام في املائة في 1.8 إلى صلي و املستوى  هذا

 واصل إلاجمالي، املحلي الناتج في رئيسية قطاعات أربعة قبل من املضافة القيمة حصص متوسط حيث من

 أهم باعتبارها منظمة التعاون إلاسالمي بلدان من العديد اقتصادات فيرئيس ي  دور  لعب الخدمات قطاع

 حصة متوسط عاد ،1020 عام من ابتداء الحقيقي الاقتصادي النشاط في الانتعاش مع.  للدخل مصدر
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    اإلسالمي التعاون منظمة في االقتصادية التوقعات

 حصص مع ألازمة قبل ما مستويات إلى أخرى  مرة منظمة التعاون إلاسالمي اقتصادات في الخدمات قطاع

 توسطم - التصنيع ذلك في بما - الصناعة قطاعبلغ . 1022في املائة في 88.3 و 1020 عام في  املائة في 82.4

. 1022 عام في منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء للبلدان إلاجمالي املحلي الناتج مجموع من املائة في 82

 في 34.2 إلاجمالي املحلي الناتج في الصناعي القطاع مساهمةبلغ متوسط  حيث ألاخرى  النامية بالدول  مقارنة

 البلدان في الاقتصادي النشاط من ألاكبر الجزء يشكل يبدو ما على ألاخير وهذا ،1022 عام في املائة

 الناتج من نسبيا تمثل حصة ضئيلة الزراعة ال تزال أخرى، ناحية من. منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء

 .1022 عام في املائة في 20.1 - الاقتصادي

 النهائي، الاستهالك واصل إلاجمالي، املحلي الناتجمجموع  في الرئيسية إلانفاق بنود حصص تعتبر عندما

 البلدان مجموعة في 1022 عام في إنفاق بند أكبرك العام، الحكومي و ي ألاسر إلانفاق  من يتكون  والذي

 الذي - إلاجمالي املحلي الناتجمجموع  من املائة في 22.1 يمثل ما وهو ، منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء

 أساسا النهائي الاستهالك حصة في الانخفاض استيعاب تم. 1000 عامل مستواه أقل من املائة في 2.4 هو

 .1022 عام في املائة في 4.3 إلى 1000 عام في املائة في 3.2 من الصادرات صافي حصة في التوسع طريق عن

منظمة التعاون  بلدان مجموعة النهائي، الاستهالكي إلانفاق من عاليةال ستويات، تقي املأخرى  ناحية من

 املال رأس تكوين إجمالي حصة تحسنت الواقع، في. إلانتاجية القدرات في كاف بشكل الاستثمار من إلاسالمي

 بكثير أقل زالت ال الكنه 1000 عام منذ كمجموعة منظمة التعاون إلاسالمي لدول  إلاجمالي املحلي الناتج في

 .ألاخرى  النامية البلدان في لوحظت التي املستويات من

 وتيرة والاقتصادية املالية ألازمة أبطأت وقد. اليوم العالم تواجه التي املشاكل أخطر من واحدة هي البطالة

 ذوي  تخفيض أو العمال، من املاليين تم تسريح لذلك، ونتيجة. العالم أنحاء جميع في الاقتصادي النمو

 ليست منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء البلدانو . ألاخرى  املزايا و ألاجور  و العمل، ساعات في الخبرة

 منظمة التعاون إلاسالمي في العاملة القوى  في شخص مليون  800 من مليون  80 من يقرب ماحيث  استثناء

منظمة التعاون  بلدان سجلت السنين، مر على. 1022 عام في وظيفة على العثور  على قادرة تكن لم

. ألاخرى  النامية البلدانو  املتقدمةوالبلدان  العالم،معدالت  مع قارنةم البطالة معدالتأعلى  إلاسالمي

 فوق  مستوى  من منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في البطالةإجمالي  معدل ارتفع ،1022-1001 فترة خالل

 البلدان أن من الرغم على نفسه، الوقت وفي. 1022 عام في املائة في 0.0 إلى 1001 عام في املائة في 0.8

 في أدائها إال أن الذكور، لفئة العمل قوة في املشاركة معدالت حيث من مماثال للعالم أداء سجلوا ألاعضاء

 .بكثير أقل زال ما إلاناث مشاركة معدلما يخص 

 دوالر ألف 21 منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء للبلدان العمل إنتاجية تسجيل تم ،1022 عام في

 جدا ةمنخفض زالت ال افإنه ذلك، ومع. ألاخرى  النامية لبلدانفي ا أمريكي دوالر ألف 23 ب مقارنة أمريكي

 العامل أن يعني وهذا. أمريكي دوالر ألف 02 ألف دوالر والبلدان املتقدمة 30 مستوى العالم مع باملقارنة
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 ناتج وثمن العالم في توسطامل عاملال ناتج عأقل من رب نتجي التعاون إلاسالمي منظمة دول  في ملتوسطا

 .املتقدمة البلدان في توسطامل عاملال

منظمة  بلدان في التضخم متوسط 1004-1001 خالل والطاقة الغذاء أسعار في املسبوق  غير الارتفاعدفع 

 1000 عام في امللحوظ الاعتدالومرة أخرى تم استبدال . رقمين من أعلى مستويات إلى التعاون إلاسالمي

 لدول  ضغوط التضخم تظل أن املتوقع من القصير، املدى توقعات في. 1021-1020 خالل تصاعدي اتجاهب

 .والطاقة الغذائية املواد أسعار وانخفاض ألاخير التباطؤب مدعمة ،منظمة التعاون إلاسالمي واردة

 الخارجية التجارة

 تاريخيا له مستوى  أعلى إلى منظمة التعاون إلاسالمي بلدانل سلعال صادرات إجمالي بلغ ،1021 عام في

 ذلك، من ألاهم. 1004 عام في دوالر تريليون  2.0 من ألازمة قبل ما ذروة تجاوز  و دوالر تريليون  1.1 قدره

من  منظمة التعاون إلاسالمي بلدان حصة في زيادة إلى أدى مما العالمي، املتوسط من أعلى الزيادة هذه كان

 السابق واملستوى  1004 عام في املائة في 22.0 من ألازمة قبل مستواه مع مقارنة. العاملية التجارة مجموع

 أن بعد وباملثل،. 1021 عام في املائة في 21.2 إلى النسبة هذه وصلت ،1022 عام في املائة في 21.2 من

 منظمة التعاون إلاسالمي بلدانل السلع واردات ارتفعت ،1000 عام في دوالر تريليون  2.1 إلى انخفضت

 تاريخيا اله مستوى  أعلى إلى ووصلت املاضية الثالث السنوات خالل املائة في 21 نحو قدره متوسط عدلمل

 العاملية السلع واردات في منظمة التعاون إلاسالمي بلدان حصة واصلتو . 1021 عام في دوالر تريليون  2.0

 . 1021 عام في املائة في 20.1 إلى وصلتو  النظر، قيد الفترة طوال الارتفاع في

 من سلعال صادراتإجمالي  من املائة في 23.8 من أكثر املصدرةالخمس ألاوائل  البلدان تمثل ، 1021 عام في

 اململكةوأصبحت . املائة في 12.2 من أكثر املصدرةالعشر ألاوائل  البلدانتمثل و ، ألاعضاء البلدان جميع

 مرة املائة، في 22.3 بنسبة املجموع في حصة و دوالر مليار 300 من أكثرصادرات  مع السعودية، العربية

 دول ل السلعية الواردات تتركز للصادرات، بالنسبة الحال هو كما. 1021 عام في مصدرة دولة أكبر أخرى 

لبلدان الخمس ألاوائل ا نسبة بلغت حين في. البلدان من قليل عدد في بشدة منظمة التعاون إلاسالمي

 البلدان العشر ألاوائل وشكلت ،منظمة التعاون إلاسالمي واردات إجمالي من املائة في 23.2 من أكثر املصدرة

 وإلامارات تركيا تصدرت ،تواردامن ال دوالر مليار 130 من أكثر مع، 1021 عام في. املائة في 10.0 نسبة

 جميع من السلعية الواردات إجمالي من املائة في 12 معا وشكلت السلعية الواردات حجم املتحدة العربية

 .منظمة التعاون إلاسالمي دول 

 بنود من قليل عدد على اعتمادا وأقل تنوعا أكثر متزايد نحو على منظمة التعاون إلاسالمي دول  أصبحتو 

 عام في 0.31 منظمة التعاون إلاسالمي دول  في الصادرات تركيز ؤشرمل البسيط املتوسط وكان. الصادرات

. التصديرية املنتجات في التنويع زيادة على يدل مما ،1021 عام في 0.12 نحو إلى انخفض لكنه ،1002

 1002 عام في املائة في 22 من املعدني الوقودانخفض  تصديرية،ال سلعمن ال حيوية ألاكثر املجموعة حصة



 

( سيسريك) إلاسالمية للدول  والتدريب والاجتماعية والاقتصادية إلاحصائية ألابحاث مركز  7 

    اإلسالمي التعاون منظمة في االقتصادية التوقعات

انخفضت حصص و  1022 عام في املائة في 23 إلى أخرى  مرة ارتفع ولكنه ،1000 عام في املائة في 84 إلى

 .قليالالتصنيع املكثف  عاليةالو  توسطةاملو  نخفضةامل لتكنولوجياا

 دليو  ،منظمة التعاون إلاسالمي دول  في بكثير أقل الخدمات في التجارة حجم ظل السلع، لتجارة وخالفا

. للخدمات صاف مستورد هي منظمة التعاون إلاسالمي كمجموعة بلدانو . 1004 عام منذ هبوط اتجاه على

 قيمته ما استوردت ،1004 عام في لها مستوى  أعلى إلى وصلت عندما دوالر مليار دوالر 132 صدرت بينما

 100الخدمات إلى  صادرات انخفضت ،1022 عام من اعتبارا. العام نفس في الخدمات من دوالر مليار 801

منظمة التعاون  في ألاعضاء البلدان حصة انخفضت ،لذلك وفقاو . دوالرمليار  141 إلى هاوواردات مليار دوالر

. 1022 عام في املائة في 2.1 إلى 1004 عام في املائة في 2.4 من تصدير الخدمات إلى العالم مجال في إلاسالمي

 عندما. املائة في 1.4 إلى املائة في 20.2 من أيضا العالم إلى الخدمات واردات إجمالي في حصتها انخفضتو 

 الجزء أن لوحظ الفرعية، القطاعات إطار في الخدمات في منظمة التعاون إلاسالمي دول  تجارة تفصيل يتم

 .والسفر النقل خدمات بند تحت صنفي الخدمات في تجارتها من ألاكبر

منظمة  دول ل الخدمات صادرات إجمالي من املائة في 41 نسبة العشر ألاوائل بلدانال شكلت ،1020 عام في

 إجمالي في حصةمن ال املائة في 20.2 نسبةو  دوالر مليار 30 صادرات ب مع تركيا،وكانت .  التعاون إلاسالمي

 العام، نفس في. 1022 عام في لخدماتل مصدر أكبر ،منظمة التعاون إلاسالمي دول ل الخدمات صادرات

منظمة التعاون  دول ل الخدمات واردات إجمالي من املائة في 42.0 نسبة العشر ألاوائل ن و ستوردامل شكل

 في 11.1 ل املوافق ،( دوالر مليار 14)  للخدمات مستورد أكبر السعودية العربية اململكة وكانت.  إلاسالمي

 .منظمة التعاون إلاسالمي دول  من الخدمات واردات إجمالي من املائة

 عام من اعتبارا عام كل في سلعال تجارة في التجاري  امليزان في فائضا منظمة التعاون إلاسالمي بلدان سجلت

 عام في ألازمة قبل ما مستوى  إلى تقريبا بلدان املنظمة في التجاري  الفائضووصل .  1021 عام حتى 1001

 مليار 381 إلى ذلك بعد انخفض لكنه ألازمة، بعد قوي  انتعاش إلى يشير مما دوالر، مليار 822 ب 1022

 الخدمات تجارة في اتجاري اعجز  منظمة التعاون إلاسالمي بلدان سجلت املقابل، في.  1021 عام في دوالر

 في دوالر مليار 41 إلى العجز انخفض ،1004 عام في دوالر مليار 222 تجاوز  بعد. النظر قيد الفترة خالل

 فيكانت  التعاون إلاسالميمنظمة  في الخدمات صادرات من املائة في 82 حوالي ،1022 عام في. 1022 عام

 .نسبيا تطورا أقل عرفةمو  تحتية بنية تتطلب والتي السياحة، أو السفر قطاع

 في لدى منطمة التعاون إلاسالمي البينية التجارة حصةباستمرار  ارتفعت ،1021 عام إلى 1001 عام من

 البينية التجارة تمثل. 1022 عام في طفيف انخفاض باستثناء ،منظمة التعاون إلاسالمي إلاجمالية التجارة

 ،1021 عام في منظمة التعاون إلاسالمي في التجارة إجمالي من املائة في 24 لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 أعلى لدى منظمة التعاون إلاسالمي البينية صادراتال بلغت ،1021 عام في.  اله مستوى  أعلى تبلغحيث 

 زيادة منظمة التعاون إلاسالمي دول  صادرات إجمالي في حصتها شهدت و دوالر، مليار 322 ب اله مستوى 

 البينية الواردات ارتفعت ،1022-1020 من الفترة خالل.  املائة في 22.0 إلى صلتل مئوية، نقطة 0.0 قدرها
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 املائة في 10.2 يعادل ما أي ،1021 عام في دوالر مليار 344 صلت و بسرعة منظمة التعاون إلاسالمي دىل

 الصادرات من املائة في 14.2 كانت نسبة ،1021 عام في.  منظمة التعاون إلاسالمي واردات إجمالي من

 .منظمة التعاون إلاسالمي في فقط بلدان 20 من طرف البينية

منظمة  بلدانتظهر  املائة، في 22.2 التعريفة معدل متوسط تطبيق خالل من ،التجارية السياسة حيث من

 املائة، في 0 يبلغ الذي العالمي املتوسط مع باملقارنةالتجارية  الحمائية صور  من مزيدا التعاون إلاسالمي

 هذه في.  يةئحما أعلىب الزراعية املنتجاتتتمتع  تقليديا،.  املائة في 2.3 ألاوروبي الاتحاد توسطمو 

 وهي املائة، في 21.2 تبلغ تعريفة معدالت ب حمائية أكثر منظمة التعاون إلاسالمي بلدان تزال ال املنتجات،

 .املائة في 23.0 البالغ ألاوروبي الاتحاد توسطمو  املائة، في 22.3 البالغ العالمي املتوسط من أعلى نسبة

 الخارجي والتمويل املدفوعات ميزان

شهد  ، 1022 و 1000 عامي بين متزايدا اتجاها شهد أن بعد. فائض هو العالم في الجاري  الحساب ميزان

 مع بالتوازي  ،1021 عام في منظمة التعاون إلاسالمي دول  في طفيفا انخفاضا الجاري  الحساب فائض

 جميع في النفط أسعار النخفاض نتيجة هو الانخفاض هذا. العالمفي  الجارية الحسابات أرصدة تحسن

 .العالم أنحاء

 قيد الفترة خالل متزايدا اتجاها منظمة التعاون إلاسالمي للبلدان الخارجي الدين مخزون إجمالي أظهر

 مع دوالر، مليار 2،222 منظمة التعاون إلاسالمي بلدانل الخارجية الديون  مجموع بلغ ،1021 عام في. النظر

 لبلدان إلاجمالي املحلي الناتج إلى الدين نسبة فإن ذلك، ومع. 1020 عام من املائة في 2 من يقرب ما زيادة

 عام منذ تنازلي اتجاه وجود إلى شيرت النامية البلدان ديون  إجمالي في صتها و منظمة التعاون إلاسالمي

 11 نحو كمجموعة، ،منظمة التعاون إلاسالمي دول  من إلاجمالي املحلي الناتج إلى الدين نسبةوكانت . 1000

 عام في املائة في 24.1 إلى تووصل التالية السنوات في مطرد بشكل تانخفض اأنه إال ،1001 عام في املائة في

. ألاخرى  النامية والدول  منظمة التعاون إلاسالمي بلدانل الخارجية الديون  مجموع تكوينويختلف .  1022

إال أن  املجموعتين، كال في الخارجية الديون  إجمالي من حصة أكبر ألاجل طويلة الديون  شكلت ولو حتى

 .نسبيا عاليةظلت  منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في حصتها

 2322 إلى املائة، في 24.1 نسبته سنوي  انخفاضي ،يالعالم املباشر ألاجنبي تدفقات الاستثمار مجموع بلغ

 عام من اعتبارا. النامية لبلدانإلى ا متزايد نحو على التدفقات هذه معظم وذهبت 1021 عام في دوالر مليار

 املباشر، ألاجنبي الاستثمار من دوالر مليار 2422 من املائة في 22.2 ل جهةو  املتقدمة البلدان كانت ،1004

 الاستثمار تدفقات في الانخفاض من الرغم على.  1021 عام في املائة في 81 إلى انخفضت النسبة هذه ولكن

 نصف من ألكثر موطنا النامية البلدان كانت ،1021-1022 في فترةالنامية البلدان إلى املباشر ألاجنبي

منظمة التعاون  لدول  بالنسبةو  ذلك، ومع. 1021 عام في العالمي املباشر ألاجنبي الاستثمار تدفقات

 الرغم وعلى. مرضية غير النظر قيد الفترة خالل املباشر ألاجنبي الاستثمار تدفقات كانتوعموما  ،إلاسالمي
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    اإلسالمي التعاون منظمة في االقتصادية التوقعات

 الاستثمار تدفقات مجموع في منظمة التعاون إلاسالمي دول  حصة فإن ،1021 عام في طفيفة زيادة من

 املجاميع معظم في الحال كان وكما. 1000 عام منذ تتراجع قد النامية البلدان إلى املباشر ألاجنبي

 منظمة التعاون إلاسالمي بلدان إلى املباشر ألاجنبي الاستثمار تدفقاتتركزت  ،الكلي لالقتصاد الرئيسية

 تدفقات مجموع من املائة في 20.0  معا، فقط، بلدان خمسةمثلت  ،1021 عام في .منها قليل عدد في أيضا

 . منظمة التعاون إلاسالمي بلدان جميع إلى املباشر ألاجنبي الاستثمار

 النامية للبلدان املانحة الجهات جميع من الرسمية إلانمائية املساعدة تدفقات صافيبلغ  ، 1022 عام في

 دفقاتشهدت ت الفترة، هذه وخالل ذلك، ومع. 1001 عام في دوالر مليار 10.0 ب مقارنة دوالر  مليار 02.2

 عام في دوالر 8 إلى تانخفض و تنازليا اتجاها منظمة التعاون إلاسالمي لبلدان الرسمية إلانمائية املساعدة

 الرسمية إلانمائية املساعدة تدفقات أن أيضا ويالحظ.  1001 عام في دوالر مليار 88.2 إلى باملقارنة 1022

 معا، ،فقط بلدانوتمثل عشرة . منها قليل عدد في تتركز التعاون إلاسالميمنظمة  في ألاعضاء البلدان إلى

 في منظمة التعاون إلاسالمي دول  لجميع الرسمية إلانمائية املساعدة تدفقات مجموع من املائة في 24 حوالي

 دول  في إلاجمالي املحلي الناتج إلى الرسمية إلانمائية املساعدة نسبة انخفضت أخرى، ناحية من.  1022 عام

 شهد وقد. 1022 عام في املائة في 0.12 إلى 1001 عام في املائة في 2.23 من أيضا منظمة التعاون إلاسالمي

 إلانمائية املساعدة صافي تدفق مع شيااتم الاتجاه نفس الرسمية إلانمائية املساعدة من الفرد نصيب

 11.3 إلى 1001 عام في دوالر 31.2 من التعاون إلاسالميمنظمة  في ألاعضاء البلدان في تتراجعو . الرسمية

 .1022 عام في دوالر

 في تريليون  20.1 إلى 1004 عام في دوالر تريليون  1.2 الذهب باستثناء الاحتياطيات العاملية مجموعوبلغ 

 املتبقيةتريليون دوالر  1.2 حين في في دوالر تريليون  3.1 املتقدمة البلدان سجلت املبلغ، هذا من. 1021 عام

 النامية البلدان احتياطيات جماليإ في منظمة التعاون إلاسالمي بلدان حصة وأظهرت. النامية البلدان في

 عام في املائة في 18.1 مع باملقارنة 1021 عام في املائة في 12.8 الى.  الفترة هذه في الانخفاض نحو اتجاها

 تزال ال منظمة التعاون إلاسالمي دول  احتياطيات إجمالي من ألاكبر الجزء أن لوحظ آلان، حتى. 1004

عشرة بلدان بمنظمة التعاون  شكلت ،1021 عام من اعتبارا. البلدان هذه من قليل عدد في راكمةمت

 حيث من. منظمة التعاون إلاسالمي مجموعة احتياطيات إجمالي من املائة في 44.2 نسبة فقطإلاسالمي  

 أعلى منظمة التعاون إلاسالمي دول  ظلت، ألاجنبية الاحتياطيات تغطيها أن يمكن التي الواردات أشهر عدد

 .العالمي املتوسط من بكثير

 01.2 من منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء البلدان إلىالعاملين في الخارج  تحويالت تدفقات وارتفعت

 نظرا 1000 عام في طفيف انخفاض من الرغم على 1022 عام في دوالرمليار  224.2إلى  1001 في دوالرمليار 

 البلدان من العمال غالبية يعمل حيث املتقدمة االقتصاداتب بشدة تأضر  قد املالية ألازمة أن لحقيقة

يرسلونها  كانوا كما املال من الكثير رساللم يستطيعوا إ أو وظائفهم العمال نو املهاجر حيث فقد  النامية،

. منها قليل عدد في أيضا منظمة التعاون إلاسالمي بلدان إلى التحويالت تدفقات تتركزو . ألازمة قبل من
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منظمة التعاون  دول  جميعإلى  املالية التحويالتتدفقات  مجموع من املائة في 42 معا، بلدانومثلت عشر 

 . إلاسالمي

 املالي القطاع في التطورات

 مجاال يوفر بدوره، وهذا،. منظمة التعاون إلاسالمي نطقةم في كبيرا اختالفا املالي التطور  درجةتختلف 

 وسهولة املالية، ألاسواق عمق فيإذا ما نظرنا . منظمة التعاون إلاسالمي لدى البيني والتعاون  للتحسن كبيرا

 ينبغي مما الكثير هناك أن عن تكشف النتائج فإن املالي، الانفتاح ودرجة املالية الخدمات إلى الوصول 

منظمة التعاون  في ألاعضاء البلدان في املالي القطاع تنمية وتعزيز املؤسسية القدرات لتعزيز به القيام

 .إلاسالمي

 الناتج من مئوية كنسبة قياسه عند املالي للتعميق مؤشرك يشيع استخدامه - املال عرض حجم قياس وتم

 بالبلدان تمت مقارنته و 1022 عام في إلاجمالي املحلي الناتج من املائة في في 21.2 في نسية -إلاجمالي املحلي

 في أخرى، ناحية ومن. إلاجمالي املحلي الناتج حجم فوق  - املتوسط في مستويات بلغت حيث ألاخرى  النامية

 يفتقد يبدو، ما على. إلاجمالي املحلي الناتج حجم الاقتصاد في النقود كمية فاقت بكثير املتقدمة، البلدان

 ، والسيولة ، املالية الخدمات إلى الوصول  إلى منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء البلدان في املالي النظام

منظمة  تشهد بلدان ذلك، على وعالوة. العميقة املالية ألاسواق توفرها التي الاستقرار وفوائد والتنويع

 سوق  ملةورأس البنكي لالئتمان النسبية ألاحجام في املتوازن  النمو من ازيدم يبدو ما على إلاسالمي التعاون 

 النظام حيث املتقدمة البلدان مع باملقارنة - البلدان لهذه إلاجمالي املحلي الناتجب يتعلق فيما املالية ألاوراق

 .الدين نحو انحرافا أكثر ملحوظ بشكل املالي

 آخر تحديا ،ومى إنتشارها استخدامها حيث من سواء ،املالية الخدمات انتشار معدل انخفاض يعتبر

منظمة  سكان من فقط املائة في 14 يمتلك ،1022 عام في.  ألاعضاء البلدان في املالي القطاع لتطوير

 في 02.2وألاخرى  النامية البلدان فيفي املائة  81 مع باملقارنة مالية مؤسسة في احساب التعاون إلاسالمي

 املحلي الناتجب يتعلق فيما والودائع التجارية البنوك لقروض النسبية ألاحجامو. املتقدمة البلداناملائة في 

 الوضع هذا ويتفاقم. املتقدمة البلدان وكذلك ألاخرى  النامية البلدان مع باملقارنة أصغر أيضا هي إلاجمالي

 البنوك فروعل السكانية الكثافةب تقاس التيو  املالي للقطاع املادية التحتية البنية كفاية عدم بسبب

 20.8  املتوسط يكان هناك ف 1022 عام في أنه بالذكر والجدير(.  ATM) آلالي الصرف أجهزةو  التجارية

 ألاعضاء، البلدان في يعيشون  بالغ 200.000 لكل خدمة آلي صراف جهاز 21و التجارية لبنوكل فروع

 .املتقدمة البلدان في 283و ألاخرى  النامية البلدان في 32 مع باملقارنة

 ألاصول  نصف من أكثر إذا ما اعتبرت حصص أكبر ثالثة بنوك في كل بلد عضو، فإن  ، 1022 عام في

 فيالثالثة. مستوى تركز البنك  كو نفي الب هي في املتوسط، تتركز. منظمة التعاون إلاسالمي دول  في املصرفية
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 النامية البلدان متوسط من أعلى هو الحالية، حالته ضوء في ،منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء البلدان

 .املتقدمة البلدان من مقربة وعلى ألاخرى 

 فيف. املختلفة البلدان مجموعات في املالية النظم استقرار على العاملية املالية ألازمة تأثيرات تنوع لوحظو 

، املتقدمة البلدان في املالية النظم استقرار على خطيرة العاملية املالية ألزمةل سلبيةال تأثيراتال تكان حين

 البلدان حالة فيوحتى  ذلك، ومع. محدودة منظمة التعاون إلاسالمي دول  في املالي الاستقرار ها علىآثار  كانت

 كبيرة تحسينات إدخاليبدو أن  ذلك، ومع. املالءة املالية مستويات في تحسن مالحظة يمكن ألاخرى، النامية

 انالبلد مجموعات جميع فيالبنكية  Z-درجات فيبتراجع  ستعوض 1020-1000 ألازمة بعد ما فترة في

 .استثناء ليست منظمة التعاون إلاسالمي وبلدان

 مربحة تجارة ،1000 عام بعد وخاصة ،منظمة التعاون إلاسالمي دول  في التجاري  املصرفي القطاع كان وقد

 أن نالحظ أن بالذكر الجدير ومن.  ألاخرى  البلدان مجموعات مع باملقارنة لألصول  أعلى عائدات يولد أعلى

 من يتضح كما - املالية ألازمة من الثانية الجولة آلثار كبير حد إلى تعرضت منظمة التعاون إلاسالمي بلدان

 وكذلك ألاخرى، النامية البلدان حالة في كما ألاولى جولةآثار ال من بدال - 1000 في العائدات تراجع

 حالة إلى بسرعة ألاعضاء الدول  تعاد فقد ،1020 عام من بدءا ألازمة بعد ما فترة في ذلك، ومع. املتقدمة

 .1022 عام في آخر كبير انكماش من الرغم على التجارية املصرفية خدماتلل عائداتأعلى 

 الانفتاح مؤشر في درجاتهم هتاقترح الذي النحو على ،انفتاحا ماليا أقل هي منظمة التعاون إلاسالمي بلدان

 نسبيا كثافة أكثر قيودا وتفرض املال، رأس حسابات إدارة في تحفظا أكثر فهي ، وبالتالي ، ايتو - شين املالي

 أن إلى الوضع هذا يشير املالي، القطاع تنمية حيث من. املالية أنظمتها خالل من املال رأس تدفق على

 الدولية ألاموال رؤوس تدفقاتل فعالة إدارة على قدرة نسبيا أقل هو ألاعضاء البلدان في املالي النظام

 .املناسبة واملنتجات الفعالة املحلية املالية ألاسواق مساعدةب

 التحتية البنية في الخاص القطاع مشاركة

 إلاغالق الى مرحلة قطاع الطاقةفي  التحتية البنية مشاريع في الخاص لقطاعل مشاركة 310 لقد وصلت

 التزامات من وتتألف ، 1022 و 2000 عامي بين إلاسالميمنظمة التعاون  في دولة 80 في املالي أو التعاقدي

 بين منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في الطاقة مجال في الاستثمارات وتركزت.  مليار 221.3 ل استثمارية

 البنية في الخاص القطاع مشاركة إجمالي من في املائة 11 تشكل التي بلدان خمس في 1022 و 2000 عامي

 في منظمة التعاون إلاسالمي دول  في الطاقة مشاريع في الخاصة الاستثمارات وتركزتقطاع الطاقة. ل التحتية

 مليار دوالر. 43.0 بقيمة الاستثمارات من في املائة 12 تمثل والتي الجديدة املشروعات على معظمها

 في اخاص امكان لقطاع النقل التحتية البنية مشاريعمن  120 تخذتا ، 1022-2000 من الفترة خالل

 ،1022 عام إلى 2000 عام من. دوالر مليار 84.1 استثمارية التزامات مولدة ،منظمة التعاون إلاسالمي بلدان

 في رئيس ي بشكل منظمة التعاون إلاسالمي دول  في للنقل التحتية البنية في الخاص القطاع مشاركة تتركز 



 

 )سيسريك) إلاسالمية للدول  والتدريب والاجتماعية والاقتصادية إلاحصائية ألابحاث مركز

التنفيذي الملخص    

12 

 ب الخاص للنقل التحتية البنية في الاستثمار إجمالي من في املائة 22 يمثل ما وهو تركيا، و ماليزيا: بلدين

 الاستثمارات تركزت ، فقدصفقةال أنواع حسب النقل مشاريع في الاستثمار تصنيف حيث من. مشروعا 22

 .مماثلة مستوياتب التأسيسو  ات الامتياز  عقودعلى  معظمها في منظمة التعاون إلاسالمي دول  في

 الى مرحلة قطاع الاتصاالتفي  للقطاع الخاص التحتية البنية مشاريع وصلت ،1022 و 2000 عامي بين

 استثمارية التزامات مغطية منظمة التعاون إلاسالمي، في ألاعضاء البلدان في املالي أو التعاقدي إلاغالق

 البنية في اتالاستثمار  معظم تركزت ،وفي نفس الفترة. مشروعا 112 خالل من دوالر مليار 128.2 بلغت

 من في املائة 22 ممثلةفقط  دول  خمس في منظمة التعاون إلاسالميفي بلدان  تصاالتقطاع الال التحتية

 القطاع نشاط تركز وقد. بلدان املنظمةفي جميع  تصاالتقطاع الال التحتية البنية في الاستثمار إجمالي

 املشروعات على أخرى  مرة منظمة التعاون إلاسالمي دول  في لالتصاالت التحتية البنية في الخاص

 مشروعا 243 وبمجموع منظمة التعاون إلاسالمي في الاستثمار إجمالي من املائة في 21 نسبةب ،التأسيسية

 .1022 و 2000 عامي بين في دوالرمليار  288.4 بقيمة

فقد وصلت  ،1022-2000 الفترة خالل الصحي والصرف للمياه التحتية للبنية املشاريع الخاصة حيث من

 التزامات ضمي يذال ،منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في املالي أو التعاقدي إلاغالق الى مرحلة مشروعا 10

 التحتية البنية في الخاص القطاع مشاركة تنفيذ تم وقد. 2000 عام منذ دوالر مليار 22 من ستثماريةا

 مثلةم مشروعا، 22 مع ماليزيا في رئيس ي بشكل منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في الصحي والصرف لمياهل

 تركيا و وإندونيسيا وألاردن الجزائرومثلت . منظمة التعاون إلاسالمي في الاستثمار إجمالي من في املائة 23

 دوالر مليار 2.1بمجموع  منظمة التعاون إلاسالمي دول  في الخاص القطاع نشاط من في املائة31 مجتمعة

 والصرف املياه مشاريع في الاستثمار أن عن التعاقد أنواع حيث من الاستثمارات تصنيفويكشف . استثمار

 20.3 ل(  مشروعا 20)  امتياز عقود خالل من معظمه سيطر منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في الصحي

 .منظمة التعاون إلاسالمي دول  في الاستثمارات إجمالي من في املائة 28 و إلاجمالية، القيمة في دوالر مليار

 السياساتآلاثار املترتبة على 

 هناك يبدو ما على املنافسة، على قدرة أكثر تصبحلو  الخارجية الصدمات مقاومة على قدرتها زيادة أجل من

 وقت أي من أكثر الاقتصادي التعاون  تعزيز ومواصلةقوية لت منظمة التعاون إلاسالمي لدول  ملحة حاجة

 شاملة مبادرات عن فضال والتعاون، الوطنية السياسات لتنفيذ التآزر  من أكبر لقدر حاجة هناك. مض ى

 املستويين على املشتركة والبرامج املشاريع خالل من منظمة التعاون إلاسالمي مستوى  على ألاطراف متعددة

 واقعية أكثر مشاريع على ركزتأن  منظمة التعاون إلاسالمي لدانعلى ب وينبغي. إلاقليمي وشبه إلاقليمي

 .والاستثمار البينية التجارة مجال في خاصة الاقتصادي، التعاون  لتعزيز وملموسة

منظمة  دول  ال تزال العالمي، الاقتصاد في حصتها وزيادة الاقتصادي التقدم تعزيز إلى الرامية جهودها في

 إجراءات على ؤكدت أن يمكن التحديات هذه. الرئيسية التحديات من عددا تواجه التعاون إلاسالمي
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 من أعلى مستويات تحقيق إلى الرامية جهودها لدعم ألاعضاء الدول  قبل من فيها للنظر العامة السياسة

 . التكامل و الاقتصادي التقدم

تحتاج  العاملية، الصادرات مجموع في حصةأكبر و  السلع تجارة في الطويل املدى على ستدامم نمو لتحقيق

 ةتكنولوجي وكثافة كبير تنويع مستويات مع تنافسية أكثر قتصاداتإلى ا منظمة التعاون إلاسالمي دول 

 تتعرض أن املرجح من ،املوارد الكثيفةاملصنوعات و  ألاولية السلع على الكبير العتمادها ونظرا. ةعالي

 خطيرا تأثيرا يؤثر بدوره، هذاو . الدولية ألاسواق في سلبية صدمة أينتيجة  الضعفإلى ألاعضاء  البلدان

 عأن تنو  ألاعضاء الدول على  أن حقيقة على الضوء يسلط هذا. التصدير عائدات و التجارة تدفقات على

 .املضافة الصنع ذات القيمة تامةال نتجاتامل من املزيد لتصدير الالزمة التدابير واتخاذ صادراتها قاعدة

 ويظهر إلاسالميمنظمة التعاون  دول  في بكثير أقل الخدمات في التجارة حجم ظل لتجارة السلع، وخالفا

 صاف مستورد هي منظمة التعاون إلاسالمي كمجموعة بلدانو . 1004 عام منذ هبوط اتجاه وجود

 زيادة إلى منظمة التعاون إلاسالمي بلدان تحتاج الخدمات، تجارة في أفضل أداء تحقيق أجل منو . للخدمات

 والخدمات املالية، والخدمات الاتصاالت، خدمات ذلك في بما الحيوية، الخدمات قطاعات في الاستثمار

ملنظمة  البينية التجارة في متزايد اتجاه لوحظ حين في. واملهنية التجارية والخدمات بالصحة املتصلة

 ألافضليات نظام إنشاء بشأن إطاري  التفاق سريع تنفيذ إلى حاجة هناك تزال ال ،التعاون إلاسالمي

 TPS- OIC  ل الخاصة التفضيلية التعريفة خطة وبروتوكول ( TPS- OIC)  ألاعضاء الدول  بين فيما التجارية

((PRETAS 1022 عام بحلول  نظمة التعاون إلاسالميمل البينية التجارة منفي املائة  10 هدف تحقيقل. 

 مجال في القدرات بناء تعزيز منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء البلدان على يتعين ،دالصد هذا وفي

 تزيد التي إلاجرائية العقبات وإزالة والجمارك، التعريفات مثل الصلة ذات واملجاالت التجارية السياسة

 املعايير وتحسين التجارة، تيسير تدابير وتنفيذ الشفافية، و الكفاءة تحسين خالل من املعامالت، تكاليف

 من أكثرب أعلى التعاون إلاسالميمنظمة  لدول  التجارة تكاليفمتوسط  كان ،1020 عام في. الجودة ومراقبة

 في السياسات واضعي قبل من معالجة إلىيحتاج هذا الفارق . املتقدمة البلدان في املوجودة تلك من مرتين

في حيت تعتبر . العالمي الاقتصاد في بلدانهم تكامل تعميق يريدون  كانوا اذا منظمة التعاون إلاسالمي دول 

 املحلية، للصناعات التنافسية القدرة تعزيز في الصناعية لسياساتل هامة عناصر التجارية السياسة تدابير

 .الطويل املدى على البالد رفاهية في السياسات هذه فعالية مدى لقياس متأنية حسابات إجراء ينبغي

 من كل يواجه اوتحدي كبيرة مشكلة الشباب، بطالة وخصوصا ،البطالة من عاليةال ستوياتاملتبقى و 

 ينبغي الصدد، هذا وفي. منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء ذلك في بما النامية، والبلدان املتقدمة البلدان

 جراءاتإلا  اتخاذ خالل من القدرات بناء على تركزأن  منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء لبلدانعلى ا

 ذلك، على وعالوة. ( VET) التدريبو  املنهي التعليمفعالية نظام  على واملحافظة لتطوير الالزمة يةالسياس

 ،النهج هذه بينمن . املبتكرة النهج خالل من الحر العمل تشجيع و املبادرة روح لتعزيز الجهود بذل ينبغي

 التمويل صناعة وتمكين لتيسيرمتناهي الصغر  لتمويلل وطنية استراتيجية صياغة ألاعضاء للبلدان ينبغي
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 نمو لتعزيز املمارسات وأفضل الدولية املعايير مع يتماش ى بما السياسات ووضع لمتناهي الصغرال

 .متناهي الصغر التمويل مؤسسات

 في ألاعضاء البلدان تواجهها التي التحديات أكبر من واحدة العمل إنتاجية انخفاض يبقى الصدد، هذا وفي

 من نتاجيةإلا و املهارات وتعزيز الحياة، مدى التعلم ثقافة وتشجيع تعزيزكما أن . منظمة التعاون إلاسالمي

. ألاعضاء الدول  قبل من اتخاذها جبو  الزمة تدابيرها جميع هيسياس ي  إطاروتمكين  استحداث خالل

 حصلي املهارات من الشهادات ومنح التدريب تأمين جودة على الوطنية العمل سياسات تركز أن وينبغي

 ذوي  العمال استهداف خالل من خصوصا العاملة قواها لتدريب العمل ألرباب والحوافز ،العمال عليها

 .والتطوير البحث في والاستثمار الدولية العمل ومعايير سياسات تعزيزو  تنفيذو  املتدنية، املهارات

منظمة التعاون  في ألاعضاء البلدان إلى املباشر ألاجنبي الاستثمار لتدفقات نسبيا نخفضامل ستوى امل

 دول  من العظمى الغالبية أن حقيقة تعكس منها قليل عدد في التدفقات هذهل يعالال تركيزالو  إلاسالمي

 املستثمرين لجذب وظروف مواتية اقتصادية بيئة خلق على قادرة غير تزال ال منظمة التعاون إلاسالمي

 حوافز وتقديم ألاعمال مناخ لتحسين وإدارية اقتصادية إصالحات إلى حاجة هناك عام، بشكل. ألاجانب

 داعم، وقانوني تنظيمي إطار وجود يتطلب هذا. سواء حد على وألاجانب املحليين للمستثمرين استثمارية

 من أكثر زالت ال يتال إلانتاجية، قدراتها لتعزيز الحديثة التقنيات في والاستثمار مناسية تحتية بنية وبناء

 من الفوائد قدر منتحقق أقص ى  أن يمكن التي السياسات لتطوير حاجة أيضا وهناك. للغالبية تحد

باكتساب مهارات  لهم تسمحس التي مهارة ألاقل للعمال التدريبية الدورات مثل املباشر ألاجنبي الاستثمار

 جديدة.

 منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء الدول  قبل من آلان حتى بذلت التي الجادة الجهود من الرغم وعلى

 البلدان من لعديدل شديدةال املديونية إال أن ،الخارجية ديونها عبء من للحد الدولي املجتمع عم بالتعاون 

 جهودها أمام خطيرة عقبة شكلت زالت ال ، OIC-HIPCs وخاصة منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء

 على تهاقدر  تحسينإلى  ألاعضاء البلدان هذه تحتاج بكفاءة، ديونها وإدارة للحفاظ. نمو اقتصادهاو  إلانمائية

 واستخدام الديون  مشاكل على التنمية في والشركاء الدائنين مع املنتظم التشاور  خالل من الديون  إدارة

تأخذ  بطريقة التنمية لتمويل أخرى  مصادر عن فضال الديون  عبء تخفيف نتيجة عنها املفرج املوارد

 املساعدات تخفيف تدابير تدعم أن لضمان أيضا حاجة هناك. الفقراء مصالح الاعتبار بعين يأخذ بالكامل

 آلاثار عن فضال وفعالية استخدام مراقبة خالل من املحلية املوارد تعبئة جهود تقويض من بدال الديون  و

 واستدامة لإلنتاجية خاص اهتمام وإيالء الرسمية، إلانمائية املساعدة ذلك في بما الخارجية، للموارد املالية

 .املوارد هذه من املمولة الاستثمارات

 توفر بدورها، والتي، منظمة التعاون إلاسالمي، منطقة حسب كبيرا اختالفا املالي التطور  درجةوتختلف 

 على ينبغي الصدد، هذا وفي. بيني ملنظمة التعاون إلاسالمي فعال تعاون  خالل من للتحسين كبيرا مجاال

 خالل من البينية إلاسالمية املالية الصناعة روابط تعزيز إلى الرامية جهودها أن تؤدي ألاعضاء البلدان



 

( سيسريك) إلاسالمية للدول  والتدريب والاجتماعية والاقتصادية إلاحصائية ألابحاث مركز  15 

    اإلسالمي التعاون منظمة في االقتصادية التوقعات

 عبر التنقل تشجيع وينبغي. املهرة البشري  املال رأس تعبئة عن فضال املمارسات، وأفضل املعرفة تبادل

 جملة طريق عن هذا تحقيق يمكن و ألاعضاء، البلدان في املالي العمق لزيادة املالية املوارد من أكبر الحدود

 قائمة - املالية التحتية البنية وكذلك املناسبة التشريعية و التنظيمية ألاطر خالل من - تشجيع منها أمور 

 تعزيز وينبغي. املالية ألادوات من واسعة مجموعة من الحدود عبر وإلاصدارات شركات من الحدود عبر

 أجل من الدولي املالي النظام مع منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء البلدان في املالية ألاسواق سالمة

 - العاملية املالية ألازمة أعقاب في وخاصة - حاليا هي التي الفائضة ألاموال من العالمي التجمع من الاستفادة

 املنتجات سوق  في املضاربة الاستثمارات من وجهات استثمارية حقيقة ذات عائد عالي، بدال عن تبحث

 القدرات وتطوير املالئم، املالي القطاع سياسات املزيد من أطر تنفيذ يتطلب بدوره وهذا،. املعقدة املالية

 .املالي القطاع في املؤسسية

 القطاعأن  يبدو الفإنه  الحقيقي، الاقتصاد على املالي لقطاعل املتوقع داعمال لدور باألخذ بعين ألاعتبار او 

 التي املرتفعة الفائدة وهوامش الحجم وفورات اقتصاديات من املكبشكل ستفيد ي ألاعضاء الدول  في املالي

 الذين وأولئك ألاموال ورديم بين فعال كوسيط صناعةال تطوير عرقلحيث ت املالية املؤسسات تفرضها

 إلاسالمي التعاون  منظمة دول  في السياسات لصانعي ينبغي ولذلك،. الاقتصاد في ألاموال هذه إلى يحتاجون 

 السياسات خالل من ألاعضاء البلدان في املالي للقطاع التشغيلية الكفاءة لزيادة املحتملة السبل استكشاف

 .املناسبة

عتماد امدعمة ب تمكينية بيئة وجود املستدامة والاقتصادية الاجتماعية التنميةتتطلب  ،وعموما

 الاجتماعية الظروف مراعاة مع الكلي الاقتصاد وسياسات وفعالة عملية أكثر وطنية إنمائية ستراتيجياتا

 بناء لتحسين الجهود بذل من بد ال السياق، هذا في. وإلامكانات والقدرات بلد، بكل الخاصة والاقتصادية

 ، كفاءة و ةعملي أكثر يةظامونقانونية  أطر اعتماد منها أمور  جملة خالل من والكفاءة املؤسسية القدرات

 . والتمويل التجارة مجال في سيما ال

 ضروري من ال والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار التجارة مجاالت في املؤسس ي التعاون  تحقيق أجل من

 ملنظمةإلاقليمية ودون إلاقليمية  الاقتصادية التجمعات وتعزيز مشتركة، استثمارية مشروعات إقامة أيضا

 املهم من فإنه الاقتصادية، التنمية في البارز  لدورها نظرا. منها القائم تنشيط وإعادة إلاسالمي التعاون 

 ملنظمة التعاون إلاسالمي البينية الاقتصادية للعالقات دفعة إعطاء خالل من الخاص القطاع تشجيع أيضا

 الصلة ذات التجمعات مختلف في بفعالية املشاركة على الخاص القطاع وممثلي ألاعمال رجال ودعم

 الدولية واملنظمات ألاطراف مع التعاون  تجاهل ينبغي ال نفسه، الوقت وفي. إلاسالمي التعاون  نظمةبم

 املصالح وتعزيز لحماية وذلك هناك ستنشأ التي الفرص من القصوى  الاستفادة أجل من املعنية

 .إلاسالمي التعاون  منظمة دول ل الاقتصادية
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 في ألاخيرة التطورات

 العاملي الاقتصاد
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 للبلدان الاقتصادي النمو معدالت انخفضت ،1002 عام في العاملية الاقتصادية ألازمة بداية مع

 في السلبي الاقتصادي النمو اتجاه استمرو . سلبية إلى تحولت أو سواء حد على والنامية املتقدمة

 في 2.1 نحوب ينمو العالمي الاقتصاد بدأ ،1020 عام يف. 1000 و 1004 عامي في العالمي الاقتصاد

  املائة،
 
 أثارت ذل(، ومع. النامية البلدان في إلايجابية الاقتصادي النمو معدالت من أساسا متمخضا

 الواليات في عالية اليةم ختالالتا اليورو، منطقة اقتصادات في العاملة غير التقشف إجراءات

 والتجارة الاستثمارأعاقت و  عالمي نطاق على مخاوفوالتي أثارت  بيألاورو  الاتحاد ودول  املتحدة

وقد . 1022 عام في املائة في 3.0 إلى العالمي الاقتصادي النمو معدل انخفض لذل(، ونتيجة. الدولية

 حالة إلى ؤديت أن املتوقع من تكان والتي اليورو، منطقة في املستمرة السيادية الديون  أزمةأعاقت 

  العالمي الاقتصادي النمو الصلة، ذات ألاصول  على البن( املديونية تقليص لتأثيرات نظرا الركود من

 ،1023 عام بداية في انتعاش بوادر إظهار بعد. املائة في 3.2 بنسبة آلان يقدر والذي ،1021 عام في

 العالم في إلاجمالي املحلي الناتج نمو 1.1  الشكل

 أن يبدو

 البلدان

 تشغل املتقدمة

 أكبر مساحة

 النمو في
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 من الرغم على. العام نهاية بحلول  املائة في 3.3 إلى العالمي الاقتصاد نمو معدليصل  أن املتوقع من

 في الانتعاش نيبدو أ ،1028 و 1023 عام في اضعيف انمو أن تشهد منطقة اليورو  املتوقع من أنه

 من لذل(، ونتيجة. العالمي الاقتصادي النمو غذيسي النامية والبلدان واليابان املتحدة الواليات

 املائة في 8.0 بنسبة العالمي الاقتصاد، من املتوقع ينمو 1023 عام في ةإلايجابيقوة الدفع  اتباع خالل

 .1028 عام في

 للنمو الدافعة القوة تكون س النامية البلدان أن يبدو يء،بط املتقدمة البلدان في الانتعاش ظل بسنما

 الواليات في الانتعاش مع ذل(، ومع. سواء حد على 1023 و 1021 عام في العالمي الاقتصاد في

 معا في الصفري  النمو معدل بعد ألاوروبي الاتحاد في إلايجابية النمو معدالت وتوقعات املتحدة

 .1028 عام في العالمي الاقتصادي النمو في املتقدمة الدول  مساهمة رتفعت أن املتوقع من ،1023

أن يصل  املتوقع ومن. 1028-1004 الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج في النمو معدالت 2.2 الشكل ويبين

 البلدان ودعمت. 1028 معا في املائة في 8و 1023في عام  3.3 إلى العالمي إلاجمالي املحلي الناتج نمو

. تنكمش الرئسسية املتقدمة الاقتصاداتكانت  بسنما ،1020 عام منذ العالمي الناتج نمو معدل النامية

 مرات أربع بحوالي أعلى وهو املائة، في 2.3 بنسبة نموت أن النامية البلدان من يتوقع ،1023 عام في

 الاقتصاد في للنمو محركا تكون  أن في تستمر وسوف املتقدمة، البلدان في النمو معدل متوسط من

 الانتعاشيصل  أن املتوقع من ألامد، طويلو  ةؤملامل والنقدية املالية للتدابير نتيجة ذل(، ومع. العالمي

 عام في املائة في 1.1 إلى إلاجمالي املحلي الناتج الحقيقي النمو معدل حيث من املتقدمة الاقتصادات في

 في صغيرة زيادةالبلدان النامية  تشهد أن املتوقع منو . 1023 عام في املائة في 2.1 مع باملقارنة 1028

 عام في املائة في 2.2 إلى 1023 عام في املائة في 2.3 من يصعد سوف الذي النمو معدل متوسط

 بشأن تفاؤال أكثر هي العاملية الاقتصادية التوقعاتفإن  ،1023 عام من اعتبارا وعموما،. 1028

 من املتوقع العائد حملي سوف الخصوص، وجه على. الطويل املدى و املتوسط النمو تمعدال 

 املائة في 3.3 من العالمي النمو معدل متوسط إيجابية، نمو معدالت مع العمالقة العاملية الشركات

 . 1028 عام في املائة في 8.0 حتي 1023 في

 1023 عام في النمو املتقدمة البلدانبدأت 

 أن املتوقع ومن ،1020 عام منذ كبير حد إلى بالفعل تباطأ قد النمو املتقدمة البلدان في ناتجال نمو

 معدل عن املئة في 0.1 بنسبة أقل يزال ال املعدل هذا أن رغم. 1023 عام في املائة في 2.1 نحو يكون 

 زيادة مع 1028 عام في النمو في تبدأ سوف املتقدمة البلدان أن املتوقع من ،1021 عام في النمو

 عام في تنمو سوف املتقدمة البلدان أن املتوقع من فإنه أخرى، وبعبارة. ةاملائ في 1.1 من النمو معدل

 املتقدمة البلدان أن من الرغم علىو . 1023 عام في عليه تكان مما أسرع املائة في 2 بنسبة 1028

 في املستدام الانتعاش فإن وروبا،أ في بن(ال ديونيةم تقليص من مباشرة غير لآلثار عرضة تظل سوف

 . 1028 عام في الناتج نمو في سسساهم اليابان و املتحدة الواليات
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 بنسبة انكماش بعد 1023 عام في الصفري  النمو واجهي سوف ألاوروبي الاتحاد أن 2.1 الشكل ويبين

 التدابير أن يبدو ل،تح لم املختلفة ألاساسية املشاكل أن من الرغم على. 1021 عام في املائة في 0.1

 هأن املتوقع من ،1028 عام من اعتبارا. 1028 عام في ستؤتي ثمارها ألاوروبي الاتحاد اتخذها التي

 وسسساعد. 1028 عام في املائة في 2.1 بنسبة ينمو و الركود من ألاوروبي الاتحاد خرجي سوف تقنياو 

 على إيجابي تأثير له يكون  أن توقعسسو  وروبيألا  الاتحاد في الثقة بناءعلى  1028 لعام إلايجابي التوقع

 عام في املائة في 8.8 بمقدار الانتاج الزلزال بعدما  البناء إعادة عززتو . العالمي الاقتصادي الناتج نمو

 نما ،1021 عام في. 1022 عام في املائة في 0.2 بنسبة الاقتصاد انكمش ذل(، ومع. اليابان في 1020

في  2.2ب  اإيجابي إلاجمالي املحلي الناتج نمو معدل كون ي أن املتوقع ومن. ائةامل في 1 بنسبة الاقتصاد

 .1028 في املائة في عام 2.8و 1023 عام فياملائة 

 نمو الناتج املحلي إلاجمالي في البلدان املتقدمة :1.1الشكل 

 بحلول 

 عام

1028، 

تخلص سس

 الاتحاد

 ألاوروبي

 من

 الركود
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. ألاخرى  املتقدمة بالدول  مقارنة حدة أقل املتحدة الواليات اقتصاد على 1004 أزمة تأثير كان وقد

 عام في. 1022 عام في املائة في 2.4 و 1020في عام  1.3 بمعدلبنمو  بسرعة ألامريكي الاقتصادوتعافى 

ينمو  أن املتوقع من ،1023 عام في. املائة في 1.1 بنسبة أكبر بدرجة مريكيالا  الاقتصاد نما ،1021

 نمووسوف يصل  ألامريكي الاقتصاد سيتسارع ،1028 عام وفي املائة، في 2.4 بنسبة ألامريكي الاقتصاد

 ميالعال الاقتصادي الناتج فقط غذيهذا لن ي إلايجابي النمو اتجاه. املئة في 3 من يقرب ما إلى الناتج

 للواليات الرئسس ي التجاري  الشري( ألاوروبي، الاتحاد في انتعاش حدوث في تساعد سوف أيضا ولكن

 .املتحدة

 النامية الاقتصادات في يستمر الانتعاش

 الرغم على. 1020 عام منذ بقوة و إيجابيا نموا النامية البلداناملتقدمة، شهدت  البلدان عكس على

قنوات  خالل من املتقدمة البلدان في الاقتصادية املشاكل إلى مفتوحة لتزا ال النامية البلدان أن من
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 وكانت. تقلبا أقل النامية البلدان في النمو يجعل املتقدمة البلدان في الانتعاش فإن ،املالو  التجارة

(. 3.2 الشكل) 1021 عام في التوالي على املائة في 1.1 و 2.4 النامية آسيا و الصين في النمو معدالت

 اسياوسوف تنمو . 1023 عام في املئة في 4 إلى صلوي الصين في النمو معدل يتسارع أن املتوقع ومن

 .املائة في 2.2 نحو النمو معدل من يكون  أن املتوقع من حيث 1023 عام في أسرع النامية

 3 إلى 1022 امع في املائة في 8.2 من الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في الاقتصادي النمو تباطأ

في  نمو معدل سبدأسو  توقف إلى يأتيس سلبيال تجاهالا خط فإن ذل(، ومع. 1021 عام في املائة في

 ألاوسط الشرق  دول تبين . 1028 عام في املئة في 3.4 إلى صلي أن املتوقع ومن ،1023 عام في الازدياد

 الناتج نمو معدليتبع  أن ملتوقعا من ،التقلبات املقلوبة بعض بعد. مماثل نمط وجود أفريقيا وشمال

 .1028 عام في املائة في 3.1 و 1023 عام في 3.2 مع اإيجابي امسار  املنطقة هذه في

 أسعارصدمات ل الشديد الضعف رغم قوي  نمو أداء الكبرى  الصحراء جنوب أفريقيا وستواصل

 هذه في البلدانفإن  ،العالمي الاقتصاد شبكة إلى لمنطقةل قلألا نفتاحال ل ونظرا. الدولية السلع

 البلدان أن إلى 1028 و 1023 لعام التوقعاتوتشير . الخارجية للصدمات عرضة أقل املنطقة

 على املائة في 1.2 و 2.2 حوالي نمو معدالت سجلت سوف الكبرى  الصحراء جنوب الواقعة ألافريقية

 . التوالي

 ةنمو الناتج املحلي إلاجمالي في البلدان النامي :3.1الشكل 

أججت 

 البلدان

 النامية

 نمو

 الناتج

 العالمي
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 عام في صفري  ونمو 1021 عام في السلبي النموب سلبا تتأثر  الوسطىو  أوروبا شرق  دول  أن يبدو

 أن املتوقع ومن ،1021 عام في املائة في 2.1 بنسبة إنتاجهما نماو . ألاوروبية الاقتصادات في 1023

 سيتسارع النمو فإن ألاوروبي، الاتحاد دول  في الانتعاش مع. 1023 عام في املائة في 1.2 نحو يكون 

 .1028 عام في املائة في 1.2 إلى يصل أن ويتوقع
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  النمو تختلف توقعات

 ختلفةم ؤسساتم قبل نم إلاجمالي املحلي الناتج نمو إسقاطات إجراء يتم معروف، هو كما

. التوقعات هذه نتائج دائما تتطابق ال وبالتالي،. مختلفة افتراضات مع مختلفة منهجيات باستخدام

. دولية منظمات ثالث من قبل العالمي إلاجمالي املحلي الناتج نمو ملعدل التوقعات 2.8 الشكل ويوضح

 عام في ةاملائ في 3.3 و 1.8 بين ما كون يس العالمي الاقتصادي النمو معدل فإن التوقعات، لهذه وفقا

 فإن وعموما،. املائة في 8 و 3.2 بينأعلى معدل نمو  يتراوحأن  املتوقع ومن ،1028 عام في. 1023

 والبن( املتحدة ألامم بذلتها التي التوقعات مع مقارنة نسبيا إيجابية الدولي النقد صندوق  توقعات

 تغيير وأي للغاية محددة افتراضات ظل في تتم التوقعات هذه نأ إلى إلاشارة تجدر ذل(، ومع. الدولي

 املؤسسات هذه توقعاتو . كبير حد إلى التوقعات نتائج على ؤثري قد الافتراضات هذه من واحد في

أن تنمو  املتوقع من ،1023 عام في. الخط نفس في هي املتقدمة والبلدان النامية البلدان ملجموعات

 مع. املائة في 2.1 حواليالبلدان املتقدمة  تنمو أن املتوقع من حين في املائة في 2 بنسبة النامية البلدان

 في املائة في 1 املتقدمة حوالي للدول  النمو دالتمع توقعات كون ت أن املتوقع من طفيفة، اختالفات

 .1028 عام في املائة في 2.1 نحو النامية البلدان تنمو أن املتوقع من أخرى، ناحية من. 1028 عام

 النمو توقعات بين مقا نات : 4.1 الشكل

ال 

 تتطابق

توقعات 

 النمو.

 
 IMF, World Economic Outlook, April 2013; UN DESA Global Economic Outlook, January 2013; World Bankاملصدر : 

Global Economic Prospects, January 2013. 

 النامية املزيد تستثمر البلدان

 وجه على. الاقتصادي النمو واستدامة استعادة في أهمية ألاكثر املكونات من واحد هو ثمارالاست

قوة دفع نموها الاقتصادي  على للحفاظ أكثر استثمار إلى النامية البلدان من كثير تحتاج الخصوص،

 املدى على صاديالاقت النمو تأثير له التحتية والبنية والتعليم والتنمية البحث في الاستثمار. إلايجابي

 املتقدمة البلدان في إلاجمالي املحلي الناتج في الاستثمار حصة 2.2 الشكل يوضح. الاقتصاد في الطويل

 .العالمي واملتوسط النامية والبلدان
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 حصة الاتسثمما  من الناتج املحلي إلاجمالي :5.1الشكل 

 ترتفع

 مساهمة

من  الاستثمار

 املحلي الناتج

 في إلاجمالي

 أنحاء جميع

 العالم

 
 ..IMF, World Economic Outlook, April 2013. (*) IMF projectionsاملصدر : 

 النامية، البلدان في إلاجمالي املحلي الناتج في الاستثمار حصةباستمرار  ارتفعت ،1004 عام منذ

 الناتج من املئة في 31.1 تشكل أن املتوقع من ،1023 عام بحلول . املقبلين لعامينل ترتفع أن ويتوقع

 الدول  تنفق التحتية، والبنية واملؤسسات الشركات تعمل التي البلدان أن كما. إلاجمالي املحلي

 من فقط املئة في 24 البلدان هذه في الناتج في الاستثمار حصةتشكل و  الاستثمار على أقل املتقدمة

 في 20.8 و 20 إلى إلى تصل أن توقعامل من ،1028 و 1023 عام في. 1021 عام في إلاجمالي املحلي الناتج

 في املائة في 18 حوالي الى العالمي الناتج في الاستثمار حصةأن تصل  املتوقع ومن. التوالي على املائة

 .1028 عام في املائة في 18.1 إلى قليال وستزيد ،1023 عام

 النامية بلدانال في املائة في 2 من أعلى والواردات الصادرات في النمو يظل أن املرجح من

 نمو معدالت بعد 1021 عام في املائة في 1.2 إلى والخدمات السلع في العاملية الصادرات نموتباطأ  

 في النمو(. 1.2 الشكل) 1022 عام في املائة في 2.0 و 1020 عام في املائة في 21.2 من مرتفعة

 على. فقط املائة في 2.4 هو ملتقدمةا البلدان في بسنما النامية البلدان في املائة في 3.1 هو الصادرات

 أعلى هي والتي باملئة 8.3 بنسبةصادرات  نمو الصحراء جنوب أفريقيا بلدان سجلت الخصوص، وجه

. 1021 عام في كان جيدا ألاوسط والشرق  أفريقيا شمال بلدان أن أداء كما. ألاخرى  املجموعات بين

 في 2.3 و 3.2 بنسبة العاملية الصادرات نموسسستمر  ،1028 و 1023 عام في أن التوقعات تظهر

 صلي أن املتوقع من ،1028 عام في املتقدمة البلدان نمو ظهور  عودة ومع الخصوص، وجه على. املائة

 البلدان بين فيما. 1023 عام في املائة في 1.4 مقابل املائة في 8.2 إلىنمو الصادرات في هذه البلدان 

 في كبيرة حصص لها والتي آسيا، في الجديدة الصناعية قتصاداتالا تؤدي أن املتوقع ومن النامية،

 مع 1028 عام في نسبيا أفضل بشكل الصحراء جنوب افريقيا واقتصادات املصنعة، السلع تجارة
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 الصادرات حجم نمو أن التوقعات تشيرو . التوالي على املائة في 2.8 و 2 نسبة نمو في الصادرات ب

 على التوالي. 1028و 1023 عام في املائة في 2.8 و 8.3 إلى ترتفعس كاريبيوال الالتينية أمريكا بلدانل

 (%السنوي  التغير) والخدمات صاد ات السلع حجم :1.1الشكل 

 نمو معدل

 آخذ الصادرات

 في الارتفاع في

 املناطق جميع

 
 .IMF, World Economic Outlook, April 2013. (*) IMF projectionsالمصدر : 

 العاملية الاقتصادية ألازمة أنقاض تتخلص من العالم في املناطق جميع أن إلى ألارقام هذه وتشير

 .الصادرات حجم في اكبير ا نمو تشهد و 

 23 من أكثرب قوي  انتعاش بعد(. 2.2 الشكل) والخدمات السلع واردات في أيضا مماثلة أنماط ويالحظ

 املائة في 1.2 إلى والخدمات السلع من العاملية اتالوارد حجم في نموتباطأ ال ،1020 عام في املائة في

 املائة في 1 سوى  الواردات في النمو وكان شوهد املزيد من الانخفاض ،1021 عام في. 1022 عام في

 حد على واليابان أوروبا في الانتعاش بدء مع. ألاوروبي الاتحاد بلدان في الركود إلى أساسا ذل( ويرجع

 إلى والخدمات السلع من العاملية الواردات حجم في النمو صلي أن ملتوقعا ومن ،1023 عام في سواء

 .1028 عام في املائة في 2.2 و 1023 عام في املائة في 3.2

 (%السنوي  التغير)والخدمات  السلع وا دات حجم :7.1الشكل 

أن  من املتوقع

نمو  معدل يفوق 

في  الواردات

البلدان املتقدمة 

 في املائة 1نسبة 

  1023ام في ع

 
 .IMF, World Economic Outlook, April 2013. (*) IMF projectionsالمصدر : 
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 يتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري مستقرا في البلدان النامية

 يوضح. ستثمارإلا دخرات ناقص على أنه املما  لبلد الجاري  الحساب ميزان اعتبار يمكنببساطة 

 املناطق جميع في الجاري  بالحسا موازين تر تغي العاملية، الاقتصادية ألازمة أعقاب في أنه 4.2 الشكل

 ألاوسط والشرق  أفريقيا شمال ودول  التصنيع حديثة آلاسيوية الدول وسجلت . البلدان ومجموعات

 جنوب وأفريقيا الكاريبي البحر ودول  الالتينية أمريكا سجلتو . الجاري  الحساب في فوائض بانتظام

 لن البلدان هذه أن أيضا املتوقع ومن. 1021-1004 من الفترة في الجاري  لحسابا في زاعج الصحراء

 وعموما،. 1028 و 1023 عام في فوائض إلى الجاري  الحساب في هاعجز  تحويل على قادرة تكون 

 اصغير  اعجز  املتقدمة الدول  سجلت حين في الجاري  الحساب فيصغيرا  فائضا النامية البلدان سجلت

 .1023 عام في الاتجاه هذا يستمر وسوف ري الجا الحساب في

 (كنسبة مئوية من الناتج املحلي إلاجمالي) ميزان الحساب الجا ي  :8.1الشكل 

 فوائض تواصل

 الحساب

 لبلدان الجاري 

الشرق ألاوسط 

 وشمال أفريقيا

 الانخفاض في

 
 ..IMF, World Economic Outlook, April 2013. (*) IMF projectionsالمصدر : 

 

 الالتينية وأمريكا الكبرى، الصحراء جنوب ألفريقيا الجاري  الحساب في العجز في تدهور  املتوقع ومن

 تتمتع. للواردات التعرض ارتفاع من أساسا النابعة 1028 و 1023 عام في الكاريبي البحر ومنطقة

 النفط أسعار زيادةب للنفط، املنتجة الكبرى  الدول  تضم التي أفريقيا، وشمال ألاوسط الشرق  منطقة

 أسعار تراجع مع ذل(، ومع. الجارية حساباتها فائض تضخم وبالتالي ،22-1020 من الفترة خالل

 الدول  لهذه الجاري  الحساب فوائض ت بشكل مستمرتناقص للواردات، التعرض وزيادة النفط،

 من زيدي سوف الفائض أن املتوقع ومن. 1022 عام منذ إلاجمالي املحلي ناتجها من مئوية كنسبة

. 1023عام  في املائة في 20.4 ل 1021 عام في إلاجمالي املحلي الناتج من املئة في 21.2 من الانخفاض

 ناحية من. 1028 عام في إلاجمالي املحلي الناتج من املائة في 4.0 في الانخفاض استمرار املتوقع ومن

-5

0

5

10

15

20

أمريكا الالتينية  البلدان النامية البلدان المتقدمة
 والكرايبي

الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا

أفريقيا جنوب 
 الصحراء الكبرى

اقتصادات آسيا 
 الصناعية الحديثة

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*



 

 (سيسريك) اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية األبحاث مركز 

   العاملية الاقتصادية والتوقعات الاتجاهات

26 

في املائة   0.2 عند الجاري  الحساب في مستقر عجز ب املتقدمة، البلدان تحتفظ أن املتوقع من أخرى،

 .1028 عام في إلاجمالي املحلي الناتج من املائة في 0.21 و 1023من الناتج املحلي إلاجمالي في عام 

 اليورو منطقة في التحسن في املالية املوازين بدأت

 الشكل)  تقدمةامل البلدان في املتوقع التأثير تحقق املالي التشديد سياسات أن إلى التوقعات تشير

 هذه في الانخفاض في إلاجمالي املحلي الناتج من مئوية كنسبة املالية املوازينواستمرت . (0.2

يتوقع  ،1028 عام في. إلاجمالي املحلي الناتج من املائة في  4.7-يتوقع ؛1023 عام في الاقتصادات

 أيضا النامية البلدانلدى . اليإلاجم املحلي الناتج من املائة في -3.4 نسبة يتوقع حيثانخفاض آخر 

 أن لوحظ ،1021 عام في. املتقدمة البلدان من نسبيا أفضل يةوضع في هاولكن سلبية اليةم موازين

 نسبة النفط يمنتج ت لدىوكان. 1023 عام في املائة في -1.1 تكون  أن ويتوقع كما املائة في  2.1-نسبة

 أسعار في لالنخفاض وفقا انخفضت املالية همائضفو  ولكن ،1022 عام منذ املالي للميزان إيجابية

. 1023 عام في املائة في 2.8 إلى 1021 عام في املائة في 1.3 من املالي الفائضيتوقع أن ينخفض . النفط

 العجز سيقوض املالي التضسيق هذا أن ويبدو املالية الاختالالت من تعاني ألاوروبية الدول  تزال الو 

 عام في. 1023 عام في املائة في 1.0 إلى 1021 عام في املائة في 3.1 من نسبةوستنخفض ال. ببطء

 املحلي الناتج من املائة في 1.1 املالي العجزيكون  أن يتوقع حيث املزيد من التحسن املتوقع من ،1028

 خالل. املنهجي املالي العجز تسجيل املنخفض الدخل ذات بلدانال ستمر ت أن املتوقع ومن. يإلاجمال

 .املائة في 3.1 إلى املائة في 3.3 من طفيف بشكل العجز انخفض ،1021-1023
 

 (إلاجمالي املحلي الناتج من املئوية النسبة) املالية املوازين : 9.1الشكل

 بدأت

 املوازين

 املالية

 نتتحس

 بشكل

 في منتظم

 منطقة

 اليورو
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 النامية البلدان في يتباطأ التضخم

 أن يبدو. 1022 عام في املائة في 8.4 إلى العالمي التضخم ارتفع العرض، جانب في صدمات بسبب

 أسعار في الاستقرار ققد حق الناتج لنمو وفقا حدودامل النقدي والتوسع املالية السياسات تشديد

 عام في املائة في 8.4 من التضخم معدل انخفض لذل(، نتيجةو . العالم في املتوسط في املستهل(

 .1028 و 1023 عام في املائة في 3.4 حوالي يكون  أن املتوقع ومن ،1021 عام املئة في 3.0 إلى 1022

 للبلدان بالنسبة كبير قلق مصدر ألاسعار تقلب متوقعا أن يكون  يكن لم ،20.2 الشكل في رأينا كما

 املنضبط، غير النقدي التوسع املتقدمة لم تتبع البلدان ألازمة، أعقاب في. ناميةال والبلدان املتقدمة

 منخفضا، يزال ال املستهلكين أسعار في التغيير فإن لذل(، ونتيجة. العامة من عال ضغط وجود رغم

 معدل التوالي على 1028 و 1023 عام في املائة في 2.0 و 2.1 يكون معدل التضخم أن ويتوقع

 املائة في 2.0 إلى 1022 عام في املائة في 2.2 من التضخم معدل انخفض النامية، البلدان في. التضخم

 . 1021 عام في

 (املئوية النسبة في التغير) املستهلك أتسعا  متوتسط التضخم، :10.1الشكل 

 يتباطأ

التضخم 

في 

 البلدان 

 النامية 

 
 .IMF, World Economic Outlook, April 2013. (*) IMF projectionsالمصدر : 

 

 معظم في التضخميتباطأ  أن أيضا املتوقع ومن. املائة في 2.0 هو 1023 عام ياملتوقع ف التضخم

 .ألاساسية السلع أسعار في الانخفاض الستمرار نتيجة 1028 عام في النامية البلدان

 ألاساسية السلع أسعار انخفاض

 تم ،1022 عام في. الطلب زيادة بسبب 1022 و 1000 عامي بين ارتفاعا السلع معظم أسعار شهدت

 الشكل) تدريجيا الانخفاض في ألاسعار وبدأت ألاساسية، السلع أسعار في إلايجابي الاتجاه هذا كسر

 .1028 و 1023 عام في ألاساسية السلع أسعار في التباطؤ يستمر أن املتوقع ومن(. 22.2
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 (1115=111 املؤشر،) ألاتساتسية السلع أتسعا  :11.1الشكل 

 السلع أسعار

 ألاساسية

 تنخفض

 
 IMF, World Economic Outlook, April 2013. (*) IMF Projections المصدر :

 املتوقع من ،1023 عام في. 1021 عام في 208 إلى 1000 عام في 221 من الطاقة أسعار مؤشر ارتفع

 ارتفعتو . 1028 عام في الانخفاض راستمرا املتوقع ومن. 240 حوالي الطاقة أسعار مؤشريكزن  أن

 عام في 110 من املعادن أسعار مؤشر عاد ذل(، بعد. 1022 و 1000 عامي بين أيضا املعادن أسعار

 إلى ؤشر امل صلوسي السلبي الاتجاه سسستمر ،1028-1023عامي  في. 1021 عام في 202 إلى 1022

 مماثال نمطا( الزراعية الغذائية املواد ل(ذ في بما) الغذائية املواد أسعار تبعت. 1028 عام في 244

فترة  في. 1021 عام في الغذائية املواد أسعار مؤشر في املتزايد الاتجاهوتوقف . واملعادن الطاقة ألسعار

 عام نهاية بحلول  210 إلى ينخفض وسوف في الانخفاض ؤشريواصل امل أن املتوقع من ،1023-1028

 ألاساسية، السلع أسعار في نخفاضالا و املتقدمة الاقتصادات في عاشالانت عالمات إلى وبالنظر. 1028

 البلدان في سواء حد على واملنتجين للمستهلكين بالنسبة سالسة أكثر تكون س 1028-1023 الفترة فإن

 .والنامية املتقدمة

 ألازمة قبل ما مستواها إلى العاملية البطالةاقتربت 

مجموع  معدل متوسط بلغ ،1023 ولية للتشغيل العالميلتقرير اتجاهات منظمة العمل الد وفقا

 1002 عام في املائة في 2.8 ألازمة قبل ما مستوى  فوق  أي ،1022 عام في املائة في 2.0 العاملية البطالة

 املائة في 2.0 عند العاملية البطالة عدلل الدولية ملمتوقعات منظمة الع فإن وعموما،(. 21.2 الشكل)

 في صفوف البالغين بطالةال معدل وكان. العمل عن مليون عاطل 202.3 يعادل ما ووه ،1021 عام في

 ارتفاع زالي ال ذل(، ومع. 1021 عام في املستوى  نفس على ظلي أن ويتوقع 1022 عام في املائة في 8.2

 البطالة معدل من زيدت ال الشباب بطالةف ،العالم أنحاء جميع في كبير قلق مصدر الشباب بطالة

 جيل ال يشجع فإنه ذل(، على وعالوة. املجتمعات في الاجتماعي الاحتقان ثيرت أيضا ولكن عام لبشك

 في كما املائة في 21.8 الشباب بطالة معدل تسجيل تمو . املهارات مستوى  ورفع لتعليمعلى ا الشباب
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 إلى خرى أ مرة يرتفع أن املتوقع من ذل(، ومع. 1020 عام عن مئوية نقطة 0.1 أقل وهو 1022 عام

 .1021 عام في املائة في 21.1

 البطالة في العالم :12.1الشكل 

  
 .ILO, Global Employment Trends 2013. (*) ILO Forecastالمصدر : 

 

 أن ويتوقع 1022 عام في مليون  221 الذكور  من العمل عن العاطلين عدد كان الجنسين،بالنسبة 

 وكان. .1021-1020النسبة لبطالة إلاناث فالنمط مستقر خالل أما ب. 1021 عام في 228.1 إلى يرتفع

 العاطلين إلاناث عدد أن املتوقع ومن. 1022 عام مليون في 42.2من إلاناث  العمل عن العاطلين عدد

 .1021 عام مليون في 41.2 يكون  سوف العمل عن

 1021تباطأت تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في عام 

( مصدرا جيدا لرأس املال لتحقيق النمو الاقتصادي، FDIستثمار ألاجنبي املباشر )يمكن أن يكون الا 

ويمكن أن يكون بمثابة وسيلة لنقل أحدث التكنولوجيات إلى البلدان النامية. ومع ذل(، في الفترة 

حو شهد الاستثمار ألاجنبي املباشر اتجاها سلبيا في جميع أنحاء العالم وخالل هذه الفترة ن 1002-00

في املئة من الاستثمار ألاجنبي املباشر في مختلف أنحاء العالم ذهبت إلى البلدان املتقدمة )الشكل  20

 1000(. وقد بدأ تدفق املزيد من الاستثمارات ألاجنبية املباشرة نحو البلدان النامية منذ عام 23.2

 20ان. وسجل ما يقرب من وذل( بفضل معدالت نمو إيجابية مستمرة وآفاق نمو عالية في هذه البلد

، 1022. في عام 1020في املائة من تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي في البلدان النامية في عام 

واصلت تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر الارتفاع في كل من البلدان املتقدمة والنامية لتصل إلى 

المات املختلطة لالنتعاش خاصة في الاقتصادات مليار دوالر أمريكي. ومع ذل(، فإن الع 2.122

، وسجلت تدفقات 1021ألاوروبية أدت إلى حدوث تباطؤ في تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في عام 

 مليار دوالر أمريكي. 2.320الاستثمار ألاجنبي املباشر في جميع أنحاء العالم 
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لتصل إلى  1023وفي هذا السياق، يتوقع لألونكتاد زيادة في تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في عام  

. بما أن الانتعاش 1002-1002شابه ملستوى ما قبل ألازمة في الفترة مليار دوالر، وهو مستوى م 2.820

في الاقتصاد العالمي أصبح أكثر قوة، قد تستثمر الشركات متعددة الجنسيات على نحو متزايد عبر 

مليار دوالر  2.100الحدود، وبالتالي من املتوقع أن تصل تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى مستوى 

 .1022مليار دوالر أمريكي في عام  2.400و 1028عام  أمريكي في
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PART II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

فريقيا( في ينتشر في أربع قارات مختلفة من ألبانيا )أوروبا( في الشمال إلى موزمبيق )أ

الجنوب، ومن غويانا )أمريكا الالتينية( في الغرب إلى إندونسسيا )آسيا( في الشرق. وتمثل هذه 

البلدان سدس مساحة العالم وأكثر من خمس سكانه. وتشكل البلدان ألاعضاء جزءا هاما 

، وإن كانت تشكل مجموعة اقتصادية غير متجانسة نظرا الختالف 1من البلدان النامية

 يات التنمية الاقتصادية.مستو 

                                                           
 .226في المائة من إجمالي السكان،  2.62، شكلت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة نسبة 2102في عام   1

)حسبت في المائة من إجمالي صادرات البضائع للبلدان النامية  01في المائة من إجمالي الناتج المحلي حسب تعادل القوة الشرائية و
 (World Bank WDI Database, IMF WEO Database, UN COMTRADE Database6إلى دا استنا

 الثاني الجزء

 
ألاخيرة الاقتصادية التطو ات  

إلاتسالمي التعاون  منظمة بلدان في   
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تعكس الطبيعة املتنوعة ملجموعة بلدان املنظمة، مستوى عال من عدم التجانس والتباين 

في هيكل الاقتصاد وأداء هذه البلدان. فبعد خروج جزر املالديف من قائمة ألامم املتحدة 

بلدا، منها  84لم ، أصبح عدد البلدان ألاقل نموا في العا1022للبلدان ألاقل نموا في يناير 

بلدا عضوا بمنظمة التعاون إلاسالمي، وكلها تقريبا تعتمد على صادرات سلعية قليلة  12

غير نفطية في نموها وتطورها، معظمها زراعية وسلع أولية. ومن ناحية أخرى، ووفقا 

بلدا في املنظمة كبلدان مصدرة للنفط، حيث يعتمد  24لصندوق النقد الدولي، تصنف 

 .(IMF, 2013)قتصاداتها بشكل رئسس ي على إنتاج وتصدير النفط أو الغاز اوتنمية  نمو آفاق 

إن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة بمنظمة التعاون إلاسالمي هي فجوة في غاية 

الوضوح. حيث بلغ الناتج املحلي إلاجمالي للفرد )على أساس تعادل القوة الشرائية( في البلد 

مرة أعلى من املتوسط في بلدان املنظمة لعام  22.2( أي 102.9K$قطر،ألاغنى باملنظمة )

1021 ($5.5K و .)بلدا عضوا في املنظمة من قبل البن( الدولي كبلدان  24تصنف ، حاليا

ذات الدخل املتوسط املنخفض و  21كبلدان متوسطة الدخل ) 31نخفض ومدخل ذات 

بلدان فقط من البلدان ألاعضاء  2نفت ذات الدخل املتوسط املرتفع(. وفي املقابل، ص 21

. والزال مجموع الناتج املحلي إلاجمالي والتجارة 2رتفعفي املنظمة ضمن البلدان ذات الدخل امل

 20، فقط 1021ملجموعة دول املنظمة يتركز بشدة في عدد قليل من بلدان املنظمة؛ في عام 

لي، )على أساس تعادل القوة في املئة من مجموع الناتج املحلي إلاجما 21.0دول مثلت 

في املئة من مجموع صادراتها من السلع، كالهما باألسعار   21.1الشرائية( لبلدان املنظمة و

 (.IMF DOT Database, UN COMTRADE Databaseالجارية للدوالر ألامريكي )

عاون منظمة الت بلدان في العامة للسياسة الرئسسية والتحديات العاملية، آلافاق تحسين مع

 النهج إعدادات تقويم إعادة وتشمل - ألاخرى  النامية البلدان من العديد مثل - إلاسالمي

 من املخاطر وإدارة الكلي، الاقتصاد سياسة املؤقتة املخازن  بناء وإعادة فرط، لتجنب

 الصدد، هذا في.  كبيرة رأسمالية تدفقات ظهور  وعودة السريع الائتماني التوسع املمكن

 الرئسسية الاقتصادية املؤشرات في الاتجاهات بالتفصيل يتناول  القسم هذا من والباقي

 حولها تتوفر والتي سنوات 2 ملدة ألاخيرة الفترة في كمجموعة منظمة التعاون إلاسالمي لدول 

 ألاعضاء غير النامية البلدان عن فضال وضعت العالم، في املعدالت مع باملقارنة البيانات،

.ألاخرى 

                                                           
مجموعات البلدان ذات الدخل المنخفض، 6 2100يعتمد تصنيف دخل البلدان على بيانات البنك الدولي للدخل القومي اإلجمالي للفرد لعام   2

-..561فوق المتوسط،  دوالر؛ البلدان ذات الدخل 561.2-.0610المنخفض،-دوالر أو أقل؛ البلدان ذات الدخل المتوسط 06102
 دوالر أو أكثر6  .026.0، دوالر، والبلدان ذات الدخل المرتفع 026.02
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 والطاقة، الزراعة، مثل املجاالت مختلف في كبيرة اقتصادية بإمكانيات املنظمة بلدان مجموعة تتمتع

 هذه أن إال. واسعة استراتيجية تجارية منطقة تشكل أنها إلى باإلضافة البشرية، واملوارد والتعدين

 على والبشرية الاقتصادية نميةللت مقبولة مستويات في آلان حتى تنعكس لم لها املتاحة إلامكانيات

 على ،1021 عام ففي. ككل املجموعة مستوى  على وكذل( الدول  هذه من لكثير الفردي املستوى 

 سكان مجموع من املائة في 11.1 شكلت إلاسالمي التعاون  بمنظمة عضو دولة 22 أن من الرغم

 الجاري  بالسعر -العالمي إلاجمالي ياملحل الناتج مجموع من فقط املائة في 22.3 أنتجت أنها إال العالم،

 (.2.1 الشكل انظر) – الشرائية القوة تعادل أساس على ألامريكي للدوالر

 (1111لدوال  ألامريكي )الجا ي لسعر الالناتج املحلي إلاجمالي، تعادل القوة الشرائية.  :1.1الشكل 

 دول ال مساهمة

 الناتج في ألاعضاء

 كافية غير العالمي

 

 .IMF WEO Database April 2013 املصدر :
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   والتشغيل والنمو إلانتاج

 إلانتاج والنمو 1.1

نسبة ب على مدى السنوات الخمس املاضية، ارتفعت حصة مجموعة دول املنظمة في إلانتاج العالمي

وبالنظر إلى حقيقة أن  (. 1.1 )الشكل 1021في املائة في عام  22.3إلى نسبة في املائة فقط لتصل  0.1

 24.0جموعة دول املنظمة )لصين تساهم بحصة أعلى من مملتحدة وامثل الواليات ا بمفردهادول 

العالم (، فإنه يمكن القول بأن مساهمة بلدان املنظمة في إنتاج 1021في  في املائة، على التوالي 28.0و

في مجموع الناتج املحلي إلاجمالي من ناحية أخرى، انخفضت حصة بلدان املنظمة  هو أقل من املمكن.

 الخمس فترة مدى على قطة مئويةن، بانخفاض ب1021في املائة في  11.1ة وسجلت نسبة لدول الناميل

 (.1.1)الشكل  النظر  قيد سنواتال

 لدوال  ألامريكي لسعر الجا ي الالناتج املحلي إلاجمالي، تعادل القوة الشرائية.  :1.1الشكل 

 حصة واصلت

 ألاعضاء الدول 

 البلدان ناتج في

 الاخرى  النامية

فاض في الانخ

 م1021عام 

 

 .IMF WEO Database April 2013املصدر : 

الناتج املحلي إلاجمالي في البلدان النامية، إلى أن مجموع يشير انخفاض حصة بلدان املنظمة من 

اقتصادات املنظمة هي ضعيفة مقارنة بالبلدان النامية ألاخرى من حيث توسيع إنتاجها. على الرغم 

دول املنظمة سوف  جموعةتشير إلى أن الناتج املحلي إلاجمالي مل 1028و 1023ي من أن التوقعات لعام

في  22.8، إال أنه يتوقع لحصة دول املنظمة في إلانتاج العالمي أن تستقر حول نسبة يستمر في النمو

حصة دول املنظمة من الناتج إلاجمالي للبلدان يتوقع أن تتقلص . ومع ذل(، 1028املائة خالل عام 

 (.1.1)الشكل  1028في املائة عام  11.2وإلى  1021في املائة عام  11.3امية إلى الن

. ليصل إلى 1021-1004الناتج املحلي إلاجمالي في بلدان املنظمة خالل الفترة مجموع  ارتفع باستمرارو 

شكل )ال 1004تريليون دوالر أمريكي في عام  2.2مقارنة مع  1021تريليون دوالر أمريكي في عام  0.8

، اللوحة السسرى(. خالل نفس الفترة، شهدت البلدان النامية ألاخرى زيادة سريعة في إنتاجها، 3.1

، وهو 1021تريليون دوالر أمريكي عام  31.2حيث بلغ مجموع الناتج املحلي إلاجمالي في هذه البلدان إلى 

 .م1004تريليون دوالر أمريكي املسجلة في عام  18.8قيمة  أعلى بكثير من
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بالسعر الجاري  –املنظمة  إجمالي الناتج املحلي للفرد في بلدانوخالل نفس الفترة، ارتفع متوسط 

دوالر أمريكي في عام  2.024بشكل مستمر، وبلغ  -للدوالر ألامريكي على أساس تعادل القوة الشرائية

ذل(، فقد اتسعت ، اللوحة اليمنى(. ومع 3.1)الشكل  1004دوالر أمريكي في  2.222مقارنة مع  1021

ألاعضاء باملنظمة والبلدان النامية ألاخرى.  الناتج املحلي إلاجمالي للفرد للبلدانالفجوة بين متوسط 

بأكثر من  1021-1004وارتفع فارق الناتج املحلي إلاجمالي للفرد بين املجموعتين ألاخيرتين في الفترة 

تباين متوسط الناتج وخالل نفس الفترة، دوالر أمريكي.  2.824دوالر أمريكي إلى  212الضعف من 

دوالر أمريكي  2.821العالم، مع ارتفاع الفارق من  متوسط املحلي إلاجمالي للفرد في دول املنظمة عن

 دوالر أمريكي. 2.004إلى 

 قوةال تعادل أتساس على للفرد )يمين(، إلاجمالي املحلي والناتج إلاجمالي )يسا ( املحلي الناتج : مجموع3.2الشكل 

 الشرائية

 
 IMF WEO Database April 2013املصدر : 

الناتج املحلي إلاجمالي لدول منظمة التعاون إلاسالمي ال تنتجه  مجموعوعالوة على ذل(، يالحظ أن 

، أنتجت الدول العشر ألاوائل من حيث حجم الناتج 1021سوى بعض الدول ألاعضاء. ففي عام 

، اللوحة السسرى(. 8.1املائة من مجموع إنتاج دول املنظمة )الشكل في  21.0املحلي إلاجمالي نسبة 

ألاداء الاقتصادي العام ملجموعة البلدان ألاعضاء باملنظمة، معتمدا بشكل كبير على تطورات وبقي 

من أصل هذه البلدان  بلدان هذه البلدان. ويشكل النفط املصدر الرئسس ي لعائدات التصدير ألربعة

 .(IMF, 2013)العربية السعودية ونيجيريا وإيران والجزائر  وهي: اململكة العشرة باملنظمة،
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   والتشغيل والنمو إلانتاج

 (1111) للفرد إلاجمالي املحلي والناتج إلاجمالي املحلي الناتج حسب ألاوائل العشرة : البلدان4.1الشكل 

  

 IMF WEO Database April 2012 (updated: July 2012) and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر : 

 منظمة بلدان عدلم من مرة 22.2ب  أعلى قطر في للفرد إلاجمالي املحلي الناتج كان، 1021في عام 

إلى مستوى عال من التفاوت في  هذا الوضعويشير  .، اللوحة اليمنى(8.1)الشكل التعاون إلاسالمي 

 .نظمةاملالدخل بين دول 

 متوسط نمو بمعدل النموفي  لتعاون إلاسالميمنظمة ا للبلدان إلاجمالي املحلي الناتج مجموع يستمر

(. 2.1)الشكل  1022في املائة عام  2.1مقارنة مع   ،1021 عام في الحقيقية بالقيمة املائة في 8.0 قدره

 بدأ والذي ،-نحاءألا  مختلف في الاقتصادي النشاط في املستمر التباطؤ مع يتماش ى هذا أن ورغم

 عام في نسبيا استقرارا أكثر منظمة التعاون إلاسالمي بلدان يف النمو وظل ،1020 عام في تيرسخ

 ألاخرى  الرئسسية بعض الاقتصادات في السلسة الاقتصادية للتحوالت نتيجة أساسا وذل( - 1021

تأثر إلى حد كبير  أخرى، ناحية من. السعودية العربية واململكة وتركيا اندونسسيا مثل بسرعة التي تنمو

 الرائدة، آلاسيوية الاقتصادات من اثنين في النمو بوتيرة ألاخرى، النامية للبلدان الاقتصادي ألاداء

 البلدان في الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج نمو معدالت متوسط كان الواقع، في. والهند الصين هما

-1004 رةالفت خالل منظمة التعاون إلاسالمي متوسط من أقل والهند الصين باستثناء ألاخرى  النامية

 أكثر منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في النمو معدل متوسط من املحتمل أن ينخفض وأيضا،. 1021

 يتبعه أن املتوقع ومن. املائة في 8.3 نحو يكون  أن توقعي النمو معدل متوسط مع ،1023 عام في

 متوسط من أفضل رقامألا  هذه تزال ال آلان، حتى. هذا 1028 عام في املائة في 8.1 إلى طفيف انتعاش

 العالم عن فضال والهند، الصين باستثناء ألاخرى  النامية الاقتصادات ملجموعة النمو املتوقع معدالت

 (. 2.1)الشكل  ككل
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 املئوية النسبة في الحقيقي، التغير إلاجمالي املحلي الناتج نمو :5.1الشكل 
 النمو آفاق

 املدى على

 آخذة القصير

 في التحسن في

 منظمة انبلد

التعاون 

 وإن إلاسالمي

 وتيرةب تكان

 بطيئة

 
 .IMF WEO Database April 2013 and SESRIC BASEIND Database المصدر:

 حد على نموا ألاسرع الاقتصاد ،1021 عام في املائة في 208.2 ب ملحوظ نمو معدل مع ليبيا، وكانت

 بيق،موزم وكانت(. 1.1 الشكل) العالم في وكذل( منظمة التعاون إلاسالمي دول  مجموعة ضمن سواء

 نفس في العالم في نموا قتصادكأسرع ا في املرتبة العشرين ،منظمة التعاون إلاسالمي دول  بين العاشرة

منظمة التعاون  في نموا ألاقل لبلدانا من لم يكن أي حيث املاض ي، العام قائمة عكس علىو . العام

 ،1021 عام في ،نموا سرعئل في منظمة التعاون إلاسالمي ألا بين البلدان العشر ألاوا من إلاسالمي

 وبوركينا وأفغانستان والنيجر سيراليون ) منظمة التعاون إلاسالمي فيخمسة من البلدان ألاقل نموا 

 بين تتراوح الحقيقي إلاجمالي املحلي ناتجهال نمومعدالت  مع القائمة في وجودةم( وموزمبيق فاسو

 .املائة في -2.2 و املائة في 20.4

 (1111) إلاجمالي املحلي الناتج معدل نمو حسب باملنظمة ألاوائل العشر : البلدان1.1الشكل 

 

 ..IMF WEO Database April 2013 and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر : 
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   والتشغيل والنمو إلانتاج

 للفرد يالحقيق إلاجمالي املحلي الناتج نمو معدل متوسط كان ،1000 عامما عدا في  ذل(، على وعالوة

 املحلي الناتج أن يعني وهذا(. 2.1 الشكل) الفترة نفس خالل إيجابيا منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في

. السكان من أسرع بوتيرة نما قد منظمة التعاون إلاسالمي في ألاعضاء البلدان في الحقيقي إلاجمالي

. منظمة التعاون إلاسالمي جتمعم في املعسشة مستويات في حقيقية زيادة أنه على ذل( تفسير ويمكن

 في كما الفرد نمو عدالتمل بالنسبة الحقيقي املحلي الناتج إلجماليمماثل  نزولي اتجاه لوحظ ذل(، ومع

 هذا من عانيت منظمة التعاون إلاسالمي أن بلدان يبدو. الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج نمو حالة

متوسط  نمو معدل بدأ العاملية، املالية ألازمة قابأع في ألاجل قصير انتعاش بعد. كذل( الاتجاه

 مرة الانخفاض في منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج من الفرد نصسب

 عام في املائة في 8.3 مع باملقارنة ،1021 عام في املائة في 1.0  سجل قدو  1022 عام من بدءا أخرى 

 من املائة، في 1.2 الذي بلغ ألازمة قبل ما مستوى  من أعلى هو املعدل هذا أن من الرغم على. 1020

 املائة في 1.4 إلى أخرى  مرة رتدأن يو  1023 عام في املائة في 1.8 إلى طفيف بشكل ضينخف أن املتوقع

 البلدان في الفرد نصسب نمو الحقيقي إلاجمالي املحلي الناتج وتيرة كانت عام، بشكل. 1028 عام في

 البلدان ومتوسط العالمي املتوسط من املستوى  نفس على منظمة التعاون إلاسالمي في عضاءألا 

 حتى. املتقدمة البلدان في النمو وتيرة مع باملقارنة ةوإيجابي والهند، الصين باستثناء ألاخرى  النامية

 .ألاخرى  النامية البلدان في ذل( من أقل ظلت آلان،

 حلي إلاجمالي الحقيقي للفرد، التغير في النسبة السنوية: نمو الناتج امل7.1الشكل 

 تقليص توقعات

سريع ال نموال في

 املحلي لناتجل

 إلاجمالي

للفرد  الحقيقي

 املدى على

 القصير

 

 

 .IMF WEO Database April 2013 and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر : 
 

 الرئيسية اديةالناتج املحلي إلاجمالي حسب ألانشطة الاقتص 1.1.1

الناتج  افة، حسب أربع قطاعات رئسسية، من مجموعمعدل الحصص للقيمة املض 4.1يعرض الشكل 

على و املحلي إلاجمالي لدول املنظمة، وذل( باملقارنة مع البلدان النامية ألاخرى. رغم أنه من املعروف 

يلعب دورا رئسسيا في نطاق واسع أن الزراعة هي النشاط الاقتصادي ألاساس ي والذي يفترض أن 
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اقتصاديات الدول النامية، إال أن هذه الفرضية ال تنطبق على بلدان املنظمة كمجموعة. وفي الواقع، 

في املائة في  21.1انخفضت تدريجيا حصة الزراعة في مجموع الناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة من 

الصناعة زمة املالية العاملية والانكماش في حصة ومع اندالع ألا  .1004في املائة عام  0.0إلى  1000عام 

 22.2و 1000في املائة في عام  22.1إلى لتصل  تفإن حصة القطاع الزراعي قد توسعغير التحويلية، 

 قتصاداتا في الزراعة حصة متوسط، انكمش الصناعي انتعاش النشاط مع. 1020في املائة في عام 

 في أيضا استقرارا أكثر اتجاه وجود ولوحظ. 1022 عام في املائة في 20.2 إلى منظمة التعاون إلاسالمي

 في 0 قليال أعلى طويلة دةم الاقتصاد في الزراعة حصة متوسطظل  حيث ،ألاخرى  النامية البلدان

 .(4.1 الشكل) 1022 معا في املائة في 0.2 عند سجل قدو  املائة

 ( املحلي الناتج إجمالي من في املائة) القتصادل الرئيسية القطاعات حسب املضافة : القيمة8.1الشكل 

 

 .UNSD National Accounts Main Aggregates Database December 2012املصدر : 

الناتج املحلي إلاجمالي ، استأثر قطاع الزراعة بأكثر من ثلث 1021وعلى مستوى البلد الواحد، وفي عام 

، ، وغينيا بسساو، ومالي، والنيجركينا فاسو، وجزر القمربنين، وبور باملنظمة، وهي:  نبلدا في عشرة

البلدان ألاقل نموا في نفس  ضمن جميعها أدرجت وقد -وسيراليون، والصومال والسودان وتوغو

السنة وفقا لترتسب ألامم املتحدة. وتباينت حصة الزراعة في الناتج املحلي إلاجمالي بشكل كبير فيما بين 

 ص بأقلها الصومال، وأدنى حصفي املائة سجلت 10.1ت أعلى حصة بنسبة بلدان املنظمة، حيث كان

 0.8) والبحرين ،(املائة في 0.1) وبروناي ،(املائة في 0.4) املتحدة العربية إلامارات في املائة في واحد من

 .  (املائة في 0.2) وقطر ،(املائة في 0.1) والكويت ،(املائة في

ت بلعب دور رئسس ي كأهم مصدر للدخل في كثير من بلدان منظمة الخدماوفي املقابل، استمر قطاع 

 في وانخفاض العاملية املالية ألازمة اندالع مع 1004 عام في سريع انكماش بعدالتعاون إلاسالمي. 

 إلاجمالي املحلي مجموع الناتج في الخدمات قطاع حصة متوسط ارتفع املائة، في 83.8 إلى حصتها
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 غير صناعة في انكماش قابله والذي ،1000 عام في املائة في 82.4إلى  ن إلاسالميمنظمة التعاو  للبلدان

 ابتداء الحقيقي الاقتصادي النشاط في الانتعاش مع، اللوحة السسرى(. 4.1)الشكل  1004 التحويلية

 أخرى  مرة إلاسالمي منظمة التعاون  اقتصادات في الخدمات قطاع حصة متوسط عاد ،1020 عام من

وفي  .1022 عام في املائة في 88.3 و 1020في عام  املائة في 82.4 بحصص ألازمة قبل ما ستوياتم إلى

دول  عشرة، كانت مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد أقل من ثلث الناتج املحلي إلاجمالي في 1022

نة عمان سلطونيجيريا، و ، الكويتأعضاء باملنظمة، وهي: أذربيجان، وبروناي، وتشاد، والغابون، و 

(. وتفاوتت حصة قطاع UNSD National Accounts Main Aggregates Database) سعوديةقطر والو 

في املائة في املالديف. وكما  40.0إلى  برونايفي املائة في  12.2الخدمات من الناتج املحلي إلاجمالي بين 

يمثل أكثر من نصف مجموع الخدمات قطاع لبلدان النامية ألاخرى، ال زال هو الوضع بالنسبة إلى ا

 .1022في املائة في عام  21.2، اللوحة اليمنى( وسجلت حصتها نسبة 4.1الناتج املحلي إلاجمالي )الشكل 

في املائة من مجموع الناتج املحلي  82متوسط  -ذل( الصناعات التحويلية بما في-وبلغ قطاع الصناعة 

حصتها  كانت، اللوحة السسرى(، حيث 4.1لشكل )ا 1022إلاجمالي للدول ألاعضاء باملنظمة في عام 

-1000أكثر من حصة قطاع الخدمات، ومع ذل(، انقلب الوضع في عامي  1004في عام في املائة  81.1

 أقل منب الصناعة قطاع حصة انخفضت الصناعي، النشاط في العالمي الاقتصاد تباطؤ معو  1020

 الناتج في آلان القطاعيساهم  مؤخرا، الصناعي إلانتاجإنتعش  بعد أن ،الخدمات. ولكن قطاعحصة 

 .الخدمات قطاع يساهم مما أكثر املتوسط في منظمة التعاون إلاسالمي بلدانل الكلي إلاجمالي املحلي

في الناتج املحلي  الصناعي مساهمة القطاع متوسط حيث بلغألاخرى وباملقارنة مع البلدان النامية 

، ويشكل النشاط الصناعي على ما يبدو الجزء ألاكبر من النشاط 1022ام في املائة في ع 34.2إلاجمالي 

 .الاقتصادي في البلدان ألاعضاء باملنظمة

، ال تعكس مستوى ومع ذل(، فإن حصة الصناعة من الناتج املحلي إلاجمالي لبلد ما، في حد ذاتها

المي، تمثل صناعة النفط . وبالنسبة لحالة بلدان منظمة التعاون إلاسهاالقتصادالتصنيع الحالي 

أن ، 1000عام خالل  4.1نسبة مهمة من إجمالي القيمة املضافة لقطاع الصناعة. ويبين الشكل 

في املائة )اللوحة  22.1بلغت حصة قطاع الصناعة التحويلية من الناتج املحلي إلاجمالي لدول املنظمة 

أن  قبل املائة في 23.2 إلى لحوظم بشكل القطاع حصة انكمشت ،1004 عام في ذل(، ومعالسسرى(. 

 في ألاخيرة، آلاونة وفي. 1020 عام في املائة في 28.2 وإلى 1000 عام في املائة في 23.0 إلى قليال نتتحس

 من بكثير أقل يزال ال الذي املائة في 28 عند يقف التحويلية الصناعة قطاع حصة فإن ،1022 عام

يشكل  منظمة التعاون إلاسالمي، دول  مع باملقارنة. 1000 عام في لوحظالذي  املائة في 22.2 مستوى 

 إلاجمالي املحلي ناتجها مجموع من بكثير أكبر ألاخرى  النامية البلدان في التحويلية الصناعات قطاع

 .1022 عام في املائة في 11.2 حدود في حصتها سجلت حيث
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 إلانتاج الصناعي

حصتها من إجمالي  لح قطاع الخدمات، من حيثالرغم من أن الصناعة قد فقدت مستواها لصاعلى 

املضافة منذ أوائل السبعينات، فإن قطاع الصناعة ال يزال واحدا من املؤشرات  لقيمةالعالمي ل

في املائة من مجموع  30.2، بلغت نسبة إلانتاج الصناعي 1022الرئسسية لألداء الاقتصادي. ففي عام 

دت باطراد حصة دول املنظمة كمجموعة، من إجمالي القيمة . وازدا3الناتج املحلي إلاجمالي العالمي

وفي عام ومع ذل(، (. 0.1في املائة )الشكل  21.3وبلغت  1004املضافة الصناعية العاملية حتى عام 

في املائة، ويرجع ذل( أساسا  22.2في املائة إلى  2.1نسبة ب، انخفضت حصة البلدان ألاعضاء 1000

 تحسسنات 1022 و 1020 عام شهد فقد ذل(، ومعار منتجات الوقود. إلى الانخفاض الحاد في أسع

 عام في املائة في 21.0 العالمي الصناعي إلانتاج في منظمة التعاون إلاسالمي بلدان حصةبلغت و  كبيرة

 منظمة التعاون إلاسالمي بلدان حصة أن لوحظ النامية، البلدان منجزء  يتم اعتبار عندما. 1022

 انخفضت ،1000 عام في. 1004 عام حتى املائة في 10 حوالي زالت ال النامية بلدانال من مجموعة في

 و 1020 عام في املائة في 11.2 إلى قليال وتحسنت املائة في 12.1 إلى املائة في 3.3 بنسبة الحصة هذه

 في ميمنظمة التعاون إلاسال  بلدان حصة في السريع نسبيا تقلصويشير ال. 1022 عام في املائة في 11.1

 بين حاد انخفاض اقترحه الذي النحو على - ألازمة فترة خالل النامية البلدان في الصناعي إلانتاج

 لآلثار عرضة أقل نسبيا كانت ألاخرى  النامية البلدان في الصناعي الناتج أن إلى - 1000 و 1004 عامي

 العالم عن فضال اون إلاسالميمنظمة التع دول  مع باملقارنة العالمي، الاقتصادي التباطؤ من الضارة

 ككل.

 إلانتاج الصناعي، الحجم والحصة )يمين( :2.1الشكل 

يتعافى 

إلانتاج 

 الصناعي

 بلدان في

 املنظمة

بوتيرة 

أسرع 

 مع مقارن 

البلدان 

النامية 

  والعالم

 ..UNSD National Accounts Main Aggregates Database December 2012املصدر: 

 

                                                           
3  UNSD National Accounts Main Aggregates Database, December 2011 
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 (العالم، يمين)% بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
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   والتشغيل والنمو إلانتاج

 املحلي إلاجمالي حسب بنود النفقات الرئيسية الناتج 1.1.1

املحلي إلاجمالي لبلدان منظمة  ت الرئسسية من الناتجحصص مجموعات النفقا 20.1يظهر الشكل 

، واصل الاستهالك 1022التعاون إلاسالمي، جنبا إلى جنب مع غيرها من البلدان النامية. ففي عام 

لحكومي العام، ليكون أكبر بند للنفقات في مجموعة البلدان النهائي، الذي يتكون من إلانفاق ألاسري وا

في املائة من مجموع الناتج املحلي إلاجمالي )اللوحة السسرى(. ومن  12.2ألاعضاء باملنظمة بما يمثل 

في املائة ونفقات الحكومة  21.4نسبة  الاستهالكي النهائي، يعرف إلانفاق ألاسري حيث مكونات إلانفاق 

املائة من الناتج املحلي إلاجمالي. وشهدت هذه ألارقام انخفاضا في حصص كال في  21.0نسبة 

انخفضت حصة تحديدا، أكثر وبصورة ين.املاضي يناملجموعتين الاستهالكيتين مقارنة مع العام

الاستهالك ألاسري من مجموع الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي بنسبة 

في املائة  2.1فقد تقلصت بنسبة  ، أما بالنسبة لحصة إلانفاق الحكومي1000منذ عام  املائةفي  8.1

وتم استيعاب انخفاض حصة الاستهالك النهائي بشكل رئسس ي بتوسيع في حصة  .خالل نفس الفترة

. من ناحية أخرى، 1020في املائة في عام  4.3إلى  1000في املائة في عام  3.2صافي الصادرات من 

 12.1سجلت حصة الاستهالك النهائي من مجموع الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان النامية ألاخرى نسبة 

في املائة من حصة الناتج املحلي  20.3، أما حصة الاستهالك ألاسري فقد بلغت 1022في املائة في عام 

، 20.1ه البلدان )الشكل إلاجمالي، ومرة أخرى كانت املصدر الرئسس ي لنفقات الاستهالك النهائية في هذ

 اللوحة اليمنى(.

 

 (إلاجمالي املحلي الناتج من في املائة) الرئيسية النفقات بنود حسب إلاجمالي املحلي الناتج :11.1الشكل 
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 إجمالي تكوين رأس املال

رأس املال حجم الادخار في الاقتصاد، والذي يتحول إلى استثمارات في إلانتاج. في ن تكويإجمالي  يقسس

في في املائة من مجموع الناتج املحلي إلاجمالي للبلدان ألاعضاء باملنظمة  12.2، تم استثمار 1022عام 

متوسط ، اللوحة السسرى(. في املقابل، توجه البلدان النامية ألاخرى 20.1صول إنتاجية )الشكل أ

حصة تكوين رأس  ارتفعتاستثمارات إنتاجية. في حين  إلىفي املائة من ناتجها املحلي إلاجمالي  33.1

ارتفعت  1000منذ عام في املائة ف 8.1، بنسبة تج املحلي إلاجمالي لدول املنظمةاملال إلاجمالي في النا

املائة في مجموعة البلدان النامية في  0.2ارتفعت بنسبة  حيثفي املائة،  18.4في املائة إلى  12.3من 

تكوين إجمالي رأس املال متأثر في املقام ألاول يمكن القول بأن حتى آلان،  .ألاخرى خالل نفس الفترة

بالتقلبات املهمة في قوائم الجرد، وفي معظم الوقت، بعدم توفر املعلومات عن قوائم الجرد على 

، من ناحية أخرى، أفضل مؤشر في صافي 4ال الثابترأس امل الصناعة. ويعتبر إجمالي تكوينمستوى 

نظرة على  22.1إلاضافات لألصول املنتجة التي تظهر خالل سنة معينة. ونظرا لذل(، يقدم الشكل 

اتجاهات تكوين رأس املال الثابت إلاجمالي في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي باملقارنة مع غيرها من 

املتقدمة. ومن خالل الشكل، وصلت حصة دول منظمة التعاون  البلدان النامية وكذل( البلدان

مثل ت. حيث 1020في املائة عام  4.2إلاسالمي ككل في تكوين رأس املال الثابت إلاجمالي العالمي إلى 

 . وعلى الرغم من التوجه التصاعدي، فقد انخفضت1000نقطة مئوية منذ عام  3.8زيادة قدرها 

في املائة  10.2تكوين رأس املال الثابت إلاجمالي للبلدان النامية من  حصة دول املنظمة من وانكمشت

في املائة في نفس الفترة. هذا راجع لسوء ألاداء النسبي الذي تبديه دول منظمة التعاون  24.2إلى 

 إلاسالمي في جمع رأس املال الاستثماري، باملقارنة مع بلدان نامية أخرى.

 )يمين(املال المابت، الحجم والحصة  تكوين  أس إجمالي :11.1الشكل 

 حصة بلدان

منظمة التعاون 

 إلاسالمي

في إجمالي تكوين 

رأس املال 

الثابت العالمي 

  هي في ازدياد

 
 .UNSD National Accounts Main Aggregates Database December 2012املصدر: 

                                                           
 التغير في - GFCF = GCFمالي رأس المال هي إجتكوين و  (GFCFالثابت ) اإلجمالي تكوين رأس المال بينلعالقة ا، اصطالحيا  4
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   والتشغيل والنمو إلانتاج

 الثشغيل وإلانتاجية 1.1

 مشا كة القوى العاملةمعدل  1.1.1

 يقسسالذي  الكلي القتصادل الرائدة تغيراتاملمن ا عتبر واحديمن أن معدل البطالة الرغم  على

الذين  ألاشخاصمركز حول ال تعبر بدقة عن صحة سوق العمل كتعريف  قدو ، الاقتصادي الوضع

الذين ال يعملون حاليا. بسبب هذه العيوب،  ألاشخاصيبحثون عن عمل لقاء أجر ولسس حجم 

معدل س سقيو . الاقتصادية ألاخرى مثل معدل املشاركة في سوق العمل إلاحصاءاتفي يفضل النظر 

الذين يعملون أو يبحثون و وما فوق  22مشاركة القوة العمل نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .بنشاط عن عمل

ي منظمة التعاون ، بلغ معدل املشاركة إلاجمالية في البلدان ألاعضاء ف21.1كما هو مبين في الشكل و  

في املائة في العالم،  10.1في املائة مقابل  12نسبة  18-22هم ما بين ر اعمذين تتراوح أإلاسالمي لل

معدل وفيما يتعلق بفي املائة في البلدان املتقدمة.  22.4في املائة في البلدان النامية و 22.8ونسبة 

ألاعضاء في منظمة فإن البلدان  18-22م بين الذين تتراوح أعمارهمشاركة القوى العاملة لفئة الذكور 

في املائة في  43.3في املائة في العالم، و 42.0في املائة مقارنة مع  20.0التعاون إلاسالمي سجلت نسبة 

 في املائة في البلدان املتقدمة.  20.1البلدان النامية و

 1111معدالت مشا كة القوى العاملة،  :11.1الشكل 

 سجلت بلدان منظمة

التعاون إلاسالمي  

 مماثال من حيث  أداء

 جموع ومعدالتم

 مشاركة القوى  

  العاملة لفئة الذكور 

 
 .SESRIC staff calculations based on World Bank, WDI Onlineاملصدر: 

وهذا يدل على أنه على الرغم من أن البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي سجلت أداء مشابها 

في  أدائهاومعدالت مشاركة قوى العمل لفئة الذكور، إال أن  ملجموعلصعيد العالمي من حيث اعلى ا

، سجل معدل مبين أسفلههو  القوى العاملة لفئة إلاناث ال زال أقل من ذل( بكثير. وكمامعدل 

 البلدان ألاعضاءفي  سنة 18-22الالتي تتراوح أعمارهن بين  مشاركة القوى العاملة لفئة إلاناث

 20.1في املائة، و 21.1العالمي البالغ في املائة، وهي نسبة أقل بكثير من املتوسط  82.2نظمة نسبة املب

 في املائة في البلدان املتقدمة. 18.2في املائة في البلدان النامية و
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لألشخاص  على الصعيد القطري الفردي، سجلت قطر أعلى معدل إجمالي مشاركة القوى العاملة

 48.2وزمبيق )وامل(، في املائة 42.1(، يليه بوركينا فاسو )في املائة 42) 18-22اوح أعمارهم بين الذين تتر 

(. الجدير بالذكر أنه في املائة 20.2( وإلامارات العربية املتحدة )في املائة 41.3(، وتوغو )في املائة

ة ألاوائل تنتمي إلى باستثناء قطر وإلامارات العربية املتحدة، فإن جميع الدول ألاعضاء العشر 

بلدا عضوا معدالت مشاركة أعلى من  33املجموعة املنخفضة واملتوسطة الدخل. بشكل عام، سجلت 

ألاعضاء كانت أقل  18منظمة التعاون إلاسالمي، في حين أن معدالت مشاركة البلدان معدل متوسط 

ة شاركإجمالي معدل يتعلق بم التعاون إلاسالمي. وعلى الصعيد العالمي، وفيما منظمة من متوسط 

في املرتبة  مبيقاملوز و  عاشرة، وبوركينا فاسو في املرتبة السادسةاملرتبة ال العمل، تأتي قطر في ى قو 

 الحادية عشر، وتوغو في املرتبة السابعة عشر.

 1111البلدان العشر ألاوائل حسب معدالت مشا كة القوى العاملة،  :13.1الشكل 

ة تأتي قطر في املرتب

ألاولى على صعيد 

منظمة التعاون 

 السادسةإلاسالمي و 

 على الصعيد

 العالمي 

 
 .World Bank, WDI Onlineاملصدر: 

فئة ل، سجلت قطر أعلى معدل مشاركة للقوى العاملة 28.1، وكما هو مبين في الشكل 1022في عام 

ة التعاون إلاسالمي بنسبة ألاعضاء في منظم في البلدانسنة  18-22الذين تتراوح أعمارهم الذكور 

( والنيجر في املائة 02.0(، وبوركينا فاسو )في املائة 01.2في املائة، تليها إلامارات العربية املتحدة ) 02.1

معدل مشاركة للقوى وفيما يتعلق ب(. وعلى الصعيد العالمي، في املائة 40.2( والسنغال )في املائة 02.0)

، وإلامارات العربية املتحدة في املرتبة الثالثة، رتبة ألاولىفي امل ، تأتي قطرالعاملة من فئة الذكور 

 ، سجلت نيجيرياوفي الجانب العكس ي الخامسة.وبوركينا فاسو في املرتبة الرابعة، والنيجر في املرتبة 

 11.2و في املائة  13.1) في منطقة املنظمة فئة الذكور لوالغابون أدنى معدالت مشاركة للقوى العاملة 

 .(في املائة 10.2ألاردن )و (.في املائة 14.1فلسطين ) ليهاتعلى التوالي(،  املائة في

قد ظل  18-22الالتي تتراوح أعمارهن بين  إلاناث على الرغم من أن معدل مشاركة القوى العاملة لفئة

من هذه البلدان معدالت  31منخفضا جدا نسبيا في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، حيث سجلت 

في  82.2معدالت متوسط منظمة التعاون إلاسالمي )من أعلى  إلاناثشاركة القوى العاملة لفئة م
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للقوى العاملة لفئة أعلى نسبة مشاركة ، سجلت املوزمبيق 28.1(. وكما هو مبين في الشكل املائة

في  21.0(، وأوغندا )في املائة 20.2(، وبوركينا فاسو )في املائة 41.1(، تليها توغو )في املائة 41.1النساء )

(. وعلى الصعيد العالمي، وفيما يتعلق بمعدل مشاركة القوى في املائة 28.1) كازاخستان( و املائة

، وبوركينا فاسو في تاسعةالعاملة لفئة إلاناث تأتي موزمبيق في املرتبة الثالثة، وتوغو في املرتبة ال

سجلت ثمان دول  ،وفي الجانب العكس ي. شرونالواحدة والععشر وأوغندا في املرتبة  سادسةاملرتبة ال

وإيران واململكة العربية السعودية  أعضاء وهي: سوريا والعراق وفلسطين والجزائر وألاردن وأفغانستان

 .في قوة العمل إلاناثمشاركة في املائة في معدل  10معدل أقل من 

 لفئتي الذكو   العمل لقوى  معدالت مشا كة ذات أعلى إلاتسالمي التعاون  منظمة في ألاعضاء البلدان :14.1الشكل 

  وإلاناث

  
 World Bank, WDI Database and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر: 

 البطالة   2.2.2

لتقرير اتجاهات منظمة  وفقا. العالم أنحاء جميع في تحديا ألاكثر القضايا واحدة من البطالة تزال ال

 202 إلى العمل عن العاطلين من املتراكم جماليإلا  ارتفع فقد، 1023 العمل الدولية للتشغيل العالمي

 ذل( ويرجع العمل سوق  من خرجوا قد شخص مليون  30 حوالي حين، في. 1021 عام في مليون 

 إلايجابية التوقعات بعض من الرغم على. العمل فرص ونمو الاقتصادي النشاط انخفاض إلى أساسا

 يرتفع أن املتوقع ومن أخرى، مرة سيزداد البطالة معدل فإن ،28-1023ل العالمي الاقتصاد حول 

 1028 و 1023 عام في ماليين 3 و مليون  2.2 بنسبة العالم أنحاء جميع في العمل عن العاطلين عدد

 .التوالي على

معدل البطالة  ، سجل إجمالي1023 لتقرير اتجاهات منظمة العمل الدولية للتشغيل العالميفوفقا 

، فإن 1021القتصاد في عام املتواضع لنمو ال، وعلى الرغم من أن 1022في املائة في عام  2.0العالمي 

في املائة في عام  2.8 معدلنسبة ال تزال أعلى بكثير من وهي في املائة،  1.0إلى  2.4 أشارتالتقديرات 
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لعاملة القوى ا(. وسجل معدل البطالة في صفوف البالغين )كنسبة مئوية من 22.1)الشكل  1002

. 1021، ويقدر أن تستقر على نفس املستوى في عام 1022في املائة في عام  8.2فأكثر(  18عمر ذات ال

كانوا يعسشون مع أسرهم في مستوى فقر مدقع ب مليون عامل  302وذكر التقرير أن ما يقدر بنحو 

 تلبية يمكن ال العمال مليون  821 هناك حين في، 1021عام دوالر أمريكي في اليوم في  2.12

 العالم في العمال جميع من املائة في 21 نحو أخرى، ناحية من .منتظم بشكل ألاساسية احتياجاتهم

 .السابق العام عن ماليين 0 من أكثر قدرها بزيادة املستضعفة، العمالة من( عامل مليار 2.80) النامي

 في الئق عمل فرص وجود عدم من املعاناة( سنة 18 و 22 بين أعمارهم تتراوح الذين) الشباب واصل

مليون شاب في جميع أنحاء العالم عاطلون عن  23.4. ووفقا آلخر التقديرات، العالم أنحاء جميع

 .(ILO, 2013) 1028 عام بحلول  للبطالة عرضة أكثر هم املليون آلاخر نصف حين أن فيالعمل، 

، بسنما 2011في املائة في عام  12.4معدل متوسط بطالة الشباب في جميع أنحاء العالم نسبة  وسجل

 أي تحسن في وضع املستقبل القريب.  2012ال تظهر التقديرات لعام 

على الرغم من أن ألازمة نشأت في البلدان املتقدمة، فإن آلاثار السلبية لألزمة أحيلت إلى البلدان 

مالتها. وتفاوتت النامية، بما في ذل( أعضاء منظمة التعاون إلاسالمي، وأدت إلى تدهور أسواق ع

في املائة في  3.4معدالت إجمالي البطالة على نطاق واسع بين مختلف املناطق والبلدان متراوحة بين 

 جنوب أفريقيافي  2.1نسبة ، و نوب شرق آسيا واملحيط الهادئج في املائة في 8.8جنوب آسيا، و

الاتحاد غير املنضمة إلى وسط وجنوب شرق أوروبا في املائة في البلدان  4.2، والكبرى  الصحراء

 .في املائة في الشرق ألاوسط 22و في املائة في شمال أفريقيا 20ألاوروبي ورابطة الدول املستقلة و 

 معدالت املتوتسط العاملي للبطالة :15.1الشكل 

لون طيمثل العا

عن العمل في فئة 

الشباب ثالثة 

العاطلون  أضعاف

 فئة البالغين في

 
 .ILO, Global Employment Trends 2013املصدر: 

، سجلت بلدان منظمة التعاون إلاسالمي معدالت بطالة أعلى بكثير ألاخيرة لبيانات املتاحةووفقا ل

)الشكل  1022-1002والبلدان النامية ألاخرى خالل الفترة  املتقدمةباملقارنة مع العالم، والبلدان 

لة في دول منظمة التعاون إلاسالمي من مستوى (. خالل هذه الفترة، انخفض معدل إجمالي البطا21.1
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البطالة في البلدان  متوسط معدل. وظل 1022في املائة في عام  0.0إلى  1002في املئة في عام  0.8

 كل من ومتوسط( في املائة 1.0) العالميألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي أعلى بكثير من املتوسط 

 .1022(  في في املائة 4.0)والبلدان املتقدمة ( في املائة 2.3) ألاخرى  النامية البلدان

 معدل إجمالي البطالة )كنسبة مئوية من مجموع القوى العاملة( :11.1الشكل 

ظل معدل البطالة 

عاليا نسبيا في 

بلدان منظمة 

 التعاون إلاسالمي

 

 .SESRIC staff calculations based on IMF, WEO April 2013 and World Bank, WDI Onlineالمصدر: 

 

(. 22.1على صعيد القطر الواحد، تباينت معدالت البطالة بين دول منظمة التعاون إلاسالمي )الشكل 

في منظمة التعاون إلاسالمي، والتي تتوفر حولها البيانات لسنوات  ثمانية وثالثون دولة عضو فمن بين 

 لة معدالت بطالة أقل من معدل متوسطدو  12مختلفة خالل السنوات الخمس املاضية، سجلت 

أربعة . وشهدت معدالت البطالة في 1022في املائة عام  0.0التعاون إلاسالمي بنسبة  منظمة فيالبطالة 

في املائة(.  2.3من معدل الدول النامية ألاخرى )حتى عشر دولة في منظمة التعاون إلاسالمي أقل 

سبيل املثال، أقل من واحد في املائة من إجمالي القوى ويشكل ألاشخاص العاطلون عن العمل، على 

العاملة في أوزبكستان وقطر. ومع ذل(، خالل السنوات الخمس املاضية، سجلت العديد من بلدان 

منظمة التعاون إلاسالمي معدالت بطالة عالية جدا، وخاصة أثناء وبعد ألازمة. وهذا واضح في بعض 

ألبانيا ومصر وإيران والعراق وكازاخستان والسودان ل: الجزائر و بلدان منظمة التعاون إلاسالمي مث

في  22إلى  20معدالت البطالة بين تتراوح  البطالة مصدر قلق خطير، و ال تزال حيث وتونس واليمن 

غيانا وفلسطين ، سجلت 1022املائة. وحتى آلان، ومن بين الدول، التي تتوفر حولها البيانات لعام 

 في املائة، وهو ما يمثل خطورة املشكلة. 30إلى  10معدالت بطالة تتراوح بين  ياونيجيريا وموريتان

وأرقام بطالة الشباب في دول منظمة التعاون إلاسالمي هي أقل واعدة. حيث تم تسجيل أعلى معدل 

في املائة  81.2، حيث أن نسبة غياناالبطالة في صفوف الشباب في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي في 

في حين تم تسجيل أقل معدالت  .1022كانوا عاطلين عن العمل في عام  18-22 ذوئة الشباب لف

 البيانات، توافر محدودية من الرغم وعلى .1022في املائة فقط في  2.3بطالة الشباب في قطر بمعدل 

 سالميمنظمة التعاون إلا  في أعضاء بلدان ستة في الشباب بين البطالة نسبة أن إلى 1.24 يشير الشكل
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 معدل البطالة )كنسبة مئوية من القوى العاملة( في بلدان منظمة التعاون إلاتسالمي :17.1الشكل 

 
 IMF, WEO April 2013; World Bank, WDI Onlineاملصدر: 

 والجزائر، اندونسسيا ايران، مصر، ألبانيا، السعودية، العربية اململكة ألاردن، فلسطين، غيانا،: وهي

 الشباب بين البطالة نسبة وصلت املاضية، السبع السنوات وخالل. املئة في 10 من أكثر إلى وصلت

 سجلت نفسها، الفترة وخالل. واملغرب وتركيا سوريا مثل ألاعضاء الدول  بعض في املئة في 22 من أكثر

 (.1.24 الشكل) املئة في 20 من أقل الشباب بين البطالة معدل فقط ألاعضاء ألاربعة البلدان

وبشكل عام، وبغض النظر عن مدى تأثر اقتصادات بلدان منظمة التعاون إلاسالمي باألزمة، من 

الواضح أن البطالة هي واحدة من املشاكل الاقتصادية والاجتماعية الرئسسية التي ال تزال تواجه 

ه ينبغي العديد من دول منظمة التعاون إلاسالمي والتي تدعو إلى حلول عاجلة. ومن الواضح أيضا أن

 إيالء أهمية كبيرة للشباب العاطلين عن العمل من خالل تعزيز مشاركتها في سوق العمل.

معدل بطالة الشباب في بلدان منظمة التعاون إلاتسالمي )كنسبة مئوية من القوى العاملة التي تتراوح أعما ها  :18.1الشكل 

 تسنة( 14- 15بين 

 
 World Bank, WDI Onlineاملصدر: 
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 إنتاجية العمل 3.1.1

تلعب إلانتاجية دورا محوريا في تطوير الاقتصاد. فهي تساعد على زيادة الدخل الحقيقي وتحسين 

ز النمو الاقتصادي. وتعرف عادة إنتاجية العمل كناتج لكل وحدة يحفتمستويات املعسشة عن طريق 

حديد مساهمة من مدخالت أو مخرجات العمل لكل ساعة عمل. وتساعد إنتاجية العمل على ت

 ,ILOلبلد، وتوفر قاعدة مقارنة عبر البالد وشرح التفاوت في الدخل )مالة في الناتج املحلي إلاجمالي الع

KILM 7th edition)5. 

وكما هو مبين  .1022-1002على الصعيد العالمي، شهدت إنتاجية العمل اتجاها متزايدا خالل الفترة 

 30إلى  1002ألف دوالر أمريكي في عام  12لعامل الواحد من ، زاد إلانتاج العالمي ل20.1في الشكل 

، 1004. وانقطع هذا الاتجاه التصاعدي بسبب ألازمة املالية في عام 1022ألف دوالر أمريكي في عام 

ألف دوالر أمريكي  18إلى  1004ألف دوالر أمريكي في عام  12عندما انخفض ناتج العامل الواحد من 

. 1022 عام في التصاعدي الاتجاه واستمر، 1020عام  1004ارتد إلى مستوى  ؛ إال أنه1000في عام 

البلدان املتقدمة وفي البلدان النامية كبيرة خالل الفترة قيد النظر،  بينإنتاجية العمل فجوة  وظلت

مقارنة ب  1022ألف دوالر أمريكي في عام  01سجلت إنتاجية العامل الواحد في الدول املتقدمة حيث 

نامية البلدان المجموعة العامل في متوسط لف دوالر أمريكي في بلدان نامية أخرى. هذا يعني أن أ 23

 البلدان سجلت نفسها، الفترة وخاللمن ناتج العامل في البلدان املتقدمة.  سبعخرى ينتج أقل من ألا 

وتم  .ألاخرى  لناميةا الدول  مع مماثلة العمالة إنتاجية بمتوسط إلاسالميالتعاون  منظمة في ألاعضاء

 23، مقارنة مع 1022آالف دوالر في عام  21تسجيل إنتاجية العمل في منظمة التعاون إلاسالمي ب 

ألف دوالر في البلدان النامية ألاخرى. ومع ذل(، ظل هذا املستوى جد متدني باملقارنة مع مستوى 

العامل في متوسط . هذا يعني أن ألف دوالر أمريكي 0ب ألف دوالر والبلدان املتقدمة  30العالم ب 

 ثمنبلدان منظمة التعاون إلاسالمي ينتج أقل من ثلث إلانتاج الذي ينتجه العامل العادي في العالم و 

 ناتج العامل العادي في البلدان املتقدمة.

، سجلت 1022 لعامبلدا عضوا والتي تتوفر حولها البيانات  11 على صعيد القطر الواحد، من بين

دوالر  224.000)الكويت دوالر أمريكي( تليها  212.000ى إنتاجية بالنسبة للعامل الواحد )أعل قطر 

دوالر  31.000وتركيا )، (أمريكيدوالر  31.000)البحرين (، و أمريكيدوالر  42.000بروناي )، و أمريكي(

لكل  اناتجبلدا عضوا  21دوالر أمريكي(. بشكل عام، سجلت  18.000) وكازاخستان (، وماليزياأمريكي

من . و 1022دوالر أمريكي في عام  21.000التعاون إلاسالمي  منظمة مجموعةمن مستوى أعلى عامل 

 دوالر أمريكي( تليها 3.000) ت غيرقسستانسجلبين البلدان ألاعضاء بمنظمة التعاون إلاسالمي 

 بلدان أعضاء دوالر أمريكي(. وسجلت خمسة 3.100دوالر أمريكي( وباكستان ) 3.200)أوزبكستان 

                                                           
5  http://kilm.ilo.org/manuscript/kilm17.asp 
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 إنتاجية العمل )الناتج املحلي إلاجمالي للعامل الواحد، السعر الحالي للدوال  ألامريكي(  :12.1الشكل 

ينتج العامل 

العادي في بلدان 

منظمة التعاون 

إلاسالمي أقل من 

ثلث إلانتاج 

مقارنة مع 

 مستوى العالم

 
 SESRIC staff calculations based on IMF, WEO April 2013 and World Bank, WDI Onlineاملصدر: 

 ألاعضاء البلدان مندولتين فقط  سجلت حين في العالمي،لكل عامل أعلى من املتوسط  اناتج فقط

  (.1.10)الشكل  املتقدمة الدول  مستوى  من أعلى العمل إنتاجية

 1111إنتاجية العمل في بلدان منظمة التعاون إلاتسالمي،  :11.1الشكل 

ت سجل

أعلى  قطر 

إنتاجية 

 للعامل

 
 .SESRIC staff calculations based on IMF, WEO April 2012 and World Bank, WDI Onlineاملصدر: 

 التضخم 3.1

 في التضخم معدل متوسط انخفض الثنائي الرقم العشري  خانة في التضخم من عديدة سنوات بعد

الرقم العشري  خانة مستويات عند أن ظل إلى سالمي،منظمة التعاون إلا  دول  في املستهلكين أسعار

في أسعار املواد الغذائية والطاقة خالل  الزيادة غير املسبوقةوسبب  .1004 و 1003 عامي بين ألاحادي

، 1004في املائة في عام  22.2، ارتفع التضخم في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي إلى 1004-1002الفترة 
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   والتشغيل والنمو إلانتاج

 فإن ذل(، ومع ، اللوحة السسرى(.12.1ستوى الرقم العشري الثنائي )الشكل ليصل مرة أخرى إلى م

 نطاق على للتباطؤ نتيجة ،1000 عام في املائة في 1.1 إلى معتدلة مجموعة في التضخم معدل متوسط

 انتعاش 1021-1020 شهد آلان، حتى. والطاقة الغذاء على الطلب وضعف العالمي الاقتصاد في واسع

 منظمة في ألاعضاء البلدان في املستهلكين أسعار في التضخم متوسط وارتفع التضخم دلمع في سريع

 في املائة في 20 قدرها زيادة ةالعام التضخم تبين أشكالو . 1021 عام في املائة في 4.0 إلى إلاسالمي التعاون 

 النظر قيد يةاملاض الخمس السنوات مدى على إلاسالمي التعاون  منظمة دول  في املستهلكين أسعار

 النامية البلدان في املسجلة الزيادة متوسط من بكثير أعلى هو وهذا(. اليمنى اللوحة ،12.1 الشكل)

 ة.الفتر  نفس في( املائة في 13.2) العالمي املتوسط وكذل( ،(املائة في 32.2) ألاخرى 

 متوتسط التضخم السنوي )ألاتسعا  الاتستهالكية( :11.1الشكل 

 

 .IMF WEO Database April 2013 and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر: 

 

 (1111البلدان العشر ألاوائل بمنظمة التعاون إلاتسالمي حسب معدل التضخم السنوي ) :11.1الشكل 

سجلت 

السودان 

أعلى 

معدل 

تضخم 

متوسط 

أسعار 

  املستهل(
 .IMF WEO Database April 2013 and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر: 
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 من وبدعم منظمة التعاون إلاسالمي، لدول  الواردة تظل أن املتوقع من القصير، املدى توقعات في

 أن التوقعات تظهر. التضخمية الضغوط والطاقة الغذائية املواد أسعار وانخفاض ألخيرها التباطؤ

 في املائة في 4.0 إلى طأيتبا سوف منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في املستهل( أسعار متوسط في النمو

 .املائة في 2.8 إلى مزيد تباطؤ( السسرى  اللوحة ،1.12 الشكل) 1028 لعام املتوقع ومن ،1023 عام

 التضخم معدل متوسط أعلى السودان سجلت ملنظمة التعاون إلاسالمي، القطري  الصعيد على

 العالم في املعدالت كأعلى الثالث أيضا كان والذي ،1021 عام في املائة في 32.1 ب املستهلكين أسعار

 املرتبة فيكانت  املائة، في 20.0 ب التضخم معدل متوسط يبلغ حيث املالديف، جزر (. 1.11 الشكل)

 .العالم في العشرينو  منظمة التعاون إلاسالمي مجموعة ضمن العاشرة
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   الخارجية التجارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السلع لصادرات الدوالرية القيمة مجموع فإن التجارة، إلحصاءات الدولي النقد ديرية صندوق مل وفقا

 دوالر تريليون  22.4 إلى ليصل( فى املائة 0.3 أي) فقط املائة في واحد من أعشار ثالثة ارتفعت العاملية

 ارتفاع متوسط بعد. البضائع تجارة مجموع في اأساسي اتغيير  لم تحدث الزيادة هذه. 1021 عام في

 أسعار انخفاض نتيجة كبير حد إلى التباطؤ هذا يعزى  ،1022 و 1020 عام في املائة في 10 بنسبة

 رفعت صادراتها، في املائة في 1.8 بنسبة انخفاضا املتقدمة البلدان شهدت حين في. املتداولة السلع

 .1021 عام في املائة في 8.3 بنسبة صادراتهامن  النامية الاقتصادات

تريليون دوالر، مع  8.3لتحقق  1021ائة في عام في امل 1 الخدمات التجارية أيضا بونمت صادرات 

 8) أسرع السفر خدمات نمت حين في. (WTO, 2013) والبلدان لقطاعاتوجود اختالفات كبيرة بين ا

 بمعدل ألاخرى  التجارية الخدمات ونمت فى املائة 1 بنسبة النقل خدمات صادرات رتفعتا ،(فى املائة

 في انخفاض أكبر لوحظ العاملية، الائتمان أزمة مع شيااوتم أخرى، ناحية من(. فى املائة 2) أبطأ

 التجارية تالخدما صادرات واصلت وعموما،. املائة في 8 بنسبة انخفض الذي املالية، الخدمات

 أن هذه من الرغم على والخدمات، السلع في العاملية التجارة إجمالي من فى املائة 20 بنسبة حوالي

إجمالي تدفقات  التجارة التقليدية تحسب إحصاءات أن حقيقة إلى ذل( هي غير مقدرة ويرجع الحصة

 .إلانتاج مراحل مختلف في املضافة القيمة من بدال التجارة

 مناطق في البطيء النمو معدالت تضعف. العالمي والاستهالك العالقة بين إلانتاج العاملية التجارة ترط

 الضعيف املالي القطاع فإن ذل(، على وعالوة. والعرض الطلب من ديناميكية كل العالم من كثيرة

 

 التجا ة  الثالث  القسم

 الخا جية
 

 الجزء الماني

 التطو ات الاقتصادية ألاخيرة

في بلدان منظمة التعاون 

 إلاتسالمي
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 ويعيقان النمو ديناميكية على الحفاظ الصعب من يجعالن الحذرة الكلي الاقتصاد وسياسات

 سسبقى جدا العاملية التجارة حجم في الاتجاه فإن لذل(، ونتيجة. العالمي الاقتصاد في قوي  انتعاش

 عن عامة ملحة القسم هذا يوفر العاملية، التجارة في لوضعا لهذا ونظرا. ألازمة قبل ما اتجاه عن بعيد

 .منظمة التعاون إلاسالمي لدول  الخارجية التجارة في التطورات

 تجا ة السلع 1.3

 صاد ات ووا دات السلع 1.1.3 

تريليون دوالر إلى  2.0، من 1000إلاجمالية في عام  نخفاض الحاد الذي عرفته صادرات السلعبعد الا  

إلاجمالية لدول منظمة التعاون إلاسالمي ارتفاعا  يون دوالر أمريكي، شهدت صادرات سلعتريل 2.3

 املستمر الصعودي الاتجاه بعد(. 2.3)الشكل  1020تريليون دوالر في عام  2.2بشكل ملحوظ وصل إلى 

 1.1 ب تاريخيا اله مستوى  أعلى إلاسالمي التعاون  منظمة دول ل السلع صادرات بلغت ،1021 عام حتى

ألاهم  .1004 عام في دوالر تريليون  2.0 من ألازمة قبل ما ذروة ةمتجاوز  ،1021 عام في دوالر تريليون 

العالمي، مما أدى إلى زيادة في حصة بلدان منظمة على من املتوسط أ كانمن ذل(، هذا الارتفاع 

في املائة في  22.0زمة من التعاون إلاسالمي في إجمالي التجارة العاملية. مقارنة مع مستوى ما قبل ألا 

في املائة  21.2، وصلت هذه النسبة إلى 1020في املائة في عام  21.2واملستوى السابق من  1004عام 

 مجموع في إلاسالمي التعاون  منظمة بلدان حصةومع ذل(، انخفضت وبشكل طفيف . 1021في عام 

 واستمرت 1021 عام في املائة في 30 إلى 1022 عام في املائة في 30.1 من النامية، البلدان صادرات

 في طفيفال نخفاضالا  ويرجع. 1004 عام في املائة في 31.2 من ألازمة قبلما  امستواه دون  لتظل

 في الزيادة مع باملقارنة النامية البلدان صادرات مجموع في إلاسالمي التعاون  منظمة بلدان حصة

 مع مقارنة النامية البلدان صادرات في امللحوظ بيالنس الارتفاع إلى العاملية الصادرات إجمالي حصة

  .املتقدمة البلدان
 صاد ات السلع :1.3الشكل 

بلغت حصة 

بلدان منظمة 

التعاون إلاسالمي 

في إجمالي 

صادرات العالم 

في املائة في  21.2

 .1021عام 

 

 .IMF DOT Database and UN Comtrade Databaseاملصدر : 
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   الخارجية التجارة

هي بلدان منظمة التعاون إلاسالمي في إجمالي صادرات العالم والبلدان النامية  كانت الزيادة في حصة

، تجاوز 1022و 1020(. وفي عام 1.3في مجموع صادرات السلع )الشكل  نتيجة للنمو القوي نسبيا

معدل متوسط ( في املائة 3.8) 1021معدل نمو الصادرات في دول منظمة التعاون إلاسالمي في عام 

 لبلدانل ألاخرى  الصادرات نمو معدل متوسط أدى. من ناحية أخرى، (في املائة 0.3العالم ) النمو في

 في طفيف انخفاض إلى إلاسالمي التعاون  منظمة متوسط من أعلى نسبة وهي ،(في املائة 8.2) النامية

نظمة على الرغم من أن دول م. البلدان صادرات مجموع في إلاسالميالتعاون  منظمة بلدان حصة

خالل العالمي التعاون إلاسالمي كمجموعة تتمتع بارتفاع معدالت نمو الصادرات باملقارنة مع املتوسط 

عن مطابقة حصتها في  ةزال بعيدتفي إجمالي الصادرات العاملية ال فإن حصتها الثالثة ألاعوام املاضية، 

 املحلي الناتجمجموع  في ائةامل في 22.3 ل حصتها مع باملقارنةو  ذل(، ومع .مجموع سكان العالم

 .إلاسالمي التعاون  منظمة بلدان من قليال أفضل أداء إلى يشير املعدل هذا فإن ،ميالعال إلاجمالي

 الصادرات مجموع في أكبر وحصة البضائع تجارة في الطويل املدى على ستدامم نمو لتحقيقو 

 ةكبير  تنويع مستويات مع تنافسية أكثر قتصاداتا إلى إلاسالمي التعاون  منظمة دول تحتاج  العاملية،

 .1.2.3 الفرعي القسم في مناقشتها ستمس والتي ،أعلى ةتكنولوجي وكثافة

 املئوية( النسبة في صاد ات السلع )تغير املتوتسط السنوي  :1.3الشكل 

 متوسطاستمر 

 في الصادرات نمو

 منظمة دول 

 إلاسالمي التعاون 

 1021في عام 

متوسط  أدنى من

 مجموعة في النمو

النامية  البلدان

 ألاخرى 

 

 IIMF DOT Databaseاملصدر : 

أقوى من إجمالي لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي اتجاها  واردات السلعتابع إجمالي من ناحية أخرى، 

(. وبعد التراجع الذي وصل إلى 3.3)الشكل  1022تريليون دوالر في عام  2.40وارتفع إلى  صادرات السلع

 متوسط بمعدل، ارتفعت واردات السلع لدول منظمة التعاون إلاسالمي 1000ون دوالر في عام تريلي 2.1

 .1021خالل السنوات الثالث ألاخيرة لتصل إلى أعلى مستوى لها تاريخيا في عام  املائة في 22 نحو قدره

طوال الفترة قيد وواصلت حصة بلدان منظمة التعاون إلاسالمي من واردات السلع العاملية في الارتفاع 

 لبلدانل واردات السلع إجمالي في حصتها ارتفعتو . 1021في املائة في عام  20.1النظر حيث وصلت إلى 

 .متتاليين لعامين انخفاض بعد املائة في 11.8 إلى أيضا النامية
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 وا دات السلع  :3.3الشكل 

 إجمالي بلغ

 دول  واردات

التعاون  منظمة

 أعلى إلاسالمي

 في له مستوى 

 م1021عام 

 

 .IMF DOT Databaseاملصدر : 

 جموعاتم مع مقارنة علىألا  إلاسالميالتعاون ا منظمة دول  فيالسلع  واردات إجمالي نمو معدل وكان

 سلعال واردات إجمالي في إلاسالمي التعاون  منظمة بلدان حصة في زيادة يفسر ما وهو خرى،ألا  الدول 

واردات النمو في سمية، بلغ معدل متوسط حيث القيمة إلا  . ومنالنامية والاقتصادات العالم في

في  8.4العالمي وفي املائة من املتوسط  0.0، مقارنة ب 1021في املائة في عام  4.2لدول املنظمة  السلع

التي تعاني منها ألازمة الاقتصادية الزالت (. و 8.3)الشكل  ألاخرى  البلدان الناميةاملائة من متوسط 

في املائة في  2.0حيث انخفضت ب  سلع املستوردةلل هاطلبتخفض من  1021املتقدمة في البلدان 

هذا، في جزء منه، يفسر الزيادة في حصة بلدان منظمة التعاون إلاسالمي في إجمالي الواردات . 1021

 العاملية.
 

 وا دات السلع )تغير املتوتسط السنوي في النسبة املئوية( :4.3الشكل 

جاوز نمو ت

 واردات فيال

منظمة بلدان 

التعاون 

النمو إلاسالمي 

في مجموعات 

 البلدان ألاخرى 

 

 IMF DOT Databaseاملصدر : 
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   الخارجية التجارة

 صاد ات ووا دات السلع ألاوائل حسب البلدان العشر

في مجموع صادرات السلع ملنظمة التعاون إلاسالمي،  كل على حدةالبلدان ألاعضاء  حصصمن حيث 

فقد لوحظ أن الجزء ألاكبر من إجمالي صادرات منظمة التعاون إلاسالمي يواصل التركز في عدد قليل 

صدرة أكثر من ألاوائل املخمس الدول ال ، شكلت 1021، السسار(. وفي عام 2.3من البلدان )الشكل 

البلدان العشرة ألاوائل  تالسلع لجميع البلدان ألاعضاء، وشكل في املائة من مجموع صادرات 23.8

 300 تفوق صادرات  بقيمة من املائة. وأصبحت اململكة العربية السعودية؛ 21املصدرة أكثر من نسبة 

. 1021، أكبر دولة مصدرة في عام صادرات دول املنظمة في املائة من إجمالي 21.3مليار دوالر وحصة 

فهي ضمن قائمة املصدرين ألاوائل بصادرات ت العربية املتحدة، وماليزيا، وإندونسسيا إلمارابالنسبة لو 

 مليار دوالر. 100 تفوق 

 

 )مليا  دوال ، % من إلاجمالي( 1111املصد ون واملو دون العشر ألاوائل في منظمة التعاون إلاتسالمي،  :5.3الشكل 

  

 .IMF DOT Database. (*) The numbers in parenthesis represents the percentage share of the country in total exports of OICاملصدر : 

كما هو الحال بالنسبة للصادرات، تتركز واردات السلع في دول منظمة التعاون إلاسالمي بشكل كبير في 

 تفوق بواردات تحدة تصدرات تركيا وإلامارات العربية امل، اليمين(. 2.3عدد قليل من البلدان )الشكل 

مجموع واردات السلع  في املائة من 12معا يشكالن من حيث حجم واردات السلع و  مليار دوالر 130

من املستوردين الخمس ألاوائل حيث  وإندونسسيا ماليزياوتعتبر لدول منظمة التعاون إلاسالمي. 

من في املائة  23.2أكثر من  الخمس ألاوائل ن و ستوردامل شكلفي املائة. في حين  20 تجاوزت حصتهما

 في املائة. 20.0 العشر ألاوائل بلدانالتمثل و إلاسالمي ،  التعاون واردات منظمة مجموع 
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 هيكل الصاد ات 1.1.3

 تنوع الصادرات والاعتماد السلعي

. 2020 عام منذ التنمية كتابات في كبيرا النامية اهتماما البلدان نمو في الصادرات تنوع دور  جلب

 إحالل لصالح النامية البلدان من كثير في السائدة التنمية استراتيجية كانت عديدة، اتلسنو 

 ألاداء بعد. الاقتصادي للتنوع التقييدية التجارية للسياسات النطاق واسع واستخدام الواردات

اعتمد  تقييدية، حمائية تجارية سياسات ظل في النامية البلدان من كثير في القاتم الاقتصادي

 الخارج نحو وجهم نهج إلى تستند التي التنمية استراتيجيات على البلدان هذه في السياسات نعوصا

 وجود وعدم. ألاجنبية املنافسة على والانفتاح التجارية الحواجز خفض خالل من الصادرات لتوسيع

 .التنافسية التصديرية الصناعات تطوير من الحد في الرئسسية العوامل من واحدة منافسة

تعرض البلدان لتقلب ألاسعار العاملية  إلى ليل من البنودفي الق زيد التركيز العالي للصادراتي

 إلاقتصادية بمااملخاطر  هذه تنويع الصادرات هو الحد من والهدف منوالصدمات الخارجية ألاخرى. 

 أساسا الكلي صادعلى الاقت ضارة آثار لها والتي ،العمالت ألاجنبيةا أرباح ستقرارإ وعدم تقلب ذل( في

الحديثة أن التنويع واكتشاف منتجات وأسواق  ألابحاث . وقد أظهرتوالاستثمار والعمالة النمو على

عالية ويؤدي إلى تحسين آفاق النمو الاقتصادي جديدة يولد عوامل خارجية إيجابية، ويسهل إنتاجية 

 على املدى الطويل.

 نطاق على كفاءة لتطوير إمكانات توليد هو النامية نللبلدا الصادرات تنويع من البعد املهم آلاخر

 ولكن جديدة، أشياء يجادإل  التعلم طريق عن البلدان ر تتطو  أخرى، وبعبارة. املصنعة منتجاتلل أوسع

تقدير  من أجلالسياق،  في هذاو .جيد بشكل تقليديا فعلوه ما على الاعتماد خالل منفقط  لسس

 1.3. ويقارن الشكل Herfindahl6إلاسالمي، يتم استخدام مؤشر  مستوى تنويع بلدان منظمة التعاون 

. ومن الواضح، أن حصة البلدان 1022و 1001)اللوحة السسرى( قيم املؤشر لتركيز الصادرات في عام 

دول منظمة  صبحتأ ارتفعت حصة الاقتصادات ألاكثر تنوعا،في حين  انخفضت،تنوعا ألاقل 

من الاعتماد الكبير على بنود الصادرات القليلة. وتبين اللوحة  تخلصةمو التعاون إلاسالمي أكثر تنوعا 

السبع املاضية، والتي تعرض اتجاها واضحا لتنويع  الاتجاه على مدى السنوات 1.3اليمنى في الشكل 

العادي ملؤشر تركيز الصادرات في دول وكان املتوسط  مرتفع )أقل قيمة للمؤشر( في البلدان ألاعضاء.

، 1021في عام  0.12 ، ولكنه انخفض إلى نحو1001ي عام ف 0.31لتعاون إلاسالمي حوالي منظمة ا

 .مشيرا إلى زيادة التنويع في منتجات الصادرات

                                                           
∑   ب  Herfindahlاصطالحيا، يتم حساب مؤشر   6      

 
في إجمالي صادرات البلد6 بلد  jهي حصة المنتوج  Sحيث 6  

من الصفر، في حين أن البلد الذي يعتمد على بنود قليلة من الصادرات سيكون له قيمة  بمحفظة أعلى تنوعا للصادرات يعني مؤشر يقرب
 قريبة من الواحد6 في الحالة القصوى، سيكون لبلد مصدر لنوع واحد من السلع قيمة واحدة6 
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 تنوع الصاد ات في بلدان منظمة التعاون إلاتسالمي  :1.3الشكل 

  
 .SESRIC staff calculations based on UN Comtrade Databaseالمصدر : 

في مستوى تنويع الصادرات في البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي ر الحظة التحسن الكبيوبم

ائل بلدان العشر ألاال 2.3كمجموعة، فإن هناك تباين كبير في مستوى كل بلد على حدة. ويبين الشكل 

لبلدان ألاكثر لصادرات. ووفقا للبيانات املتاحة ألاخيرة، فإن ال يهممستويات تخصصهم وتنويعحسب 

(، وسورينام 0.02تخصصا )البلدان ذات الاعتماد ألاعلى على بنود قليلة من الصادرات( هي: العراق )

(. ووفقا لقاعدة بيانات كومتريد ألامم 0.22) ليبيا( و 0.23أذربيجان )( و 0.4املالديف )(، و 0.43)

 الوقود في ألاسعار لتقلبات ةعرض وبالتالي الخام، النفط من العراقكانت معظم صادرات املتحدة، 

 املعدني والوقود ألاساسية السلع على كبيرا اعتمادا تعتمد أيضا هي ألاخرى  البلدان بعض. املعدني

ألاكثر تنوعا في الصادرات، هي:   . والاقتصاداتالعاملية لألسعار جدا عرضة يجعلها مما لصادراتها،

(. هذه الدول تصدر أكبر 0.08)ومصر   (0.08وتونس ) (0.08(، وماليزيا )0.03(، واملغرب )0.01تركيا )

 مجموعة من املنتجات املتنوعة والسلع دون الاعتماد بشكل كبير على أي منها.

 

 تنوعا  وألاكثر تخصصا ألاكثر بلدان منظمة التعاون إلاتسالمي :7.3الشكل 

  

 .SESRIC staff calculations based on UN Comtrade Databaseاملصدر : 
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 الكمافة التكنولوجية للصاد ات

 على الدولية التجارة في ديناميكية ألاكثر املكونات بينمن  املتطورة التكنولوجيا ذات السلعلقد كانت 

 هو  العالية التكنولوجيا أسواق في املنافسة على البلد قدرةفإن  وبالتالي. املاض ي العقد مدى
 
عامال

 همم
 
 التكنولوجية وعموما تقدم الكثافة. العالمي الاقتصاد في ة للبلدفي القدرة التنافسية الكليا

 منتجات في التجارةولدى . املستقبل في الاقتصادي للنمو أفضل آفاقا الصادرات في العالية

 القدرة. املعرفة كثيفة وألانشطة املهارات على أكبر املباشرة غير آلاثار أيضا املتقدمة التكنولوجيا

. املباشرة غير تأثير على يؤثر الذي الرئسس ي العامل هي التكنولوجيات وتطويع تسخير على الوطنية

 نسبية ميزة خلق التكنولوجيا واستيراد التكنولوجيا للتعلم بلد بكل الخاصة للسياسات يمكن لذل(،

 .املهارات أو املال، ورأس العمالة من مماثل خالف تتمتع التي الدول  بين

. كثافة التكنولوجيا في دول منظمة التعاون إلاسالمي حسبالصادرات  ركيبةت(. 4.3)الشكل  ويبين

في املائة في عام  21، والوقود املعدني، من ألاكثر حيوية تصديريةال حصة مجموعة السلعانخفضت و 

وانخفضت بعض  1022في املائة في  23اع إلى رتفعادت إلى الا ، و 1000م في املائة في عا 84إلى  1001

ارتفعت حصة  و صنوعات املكثفة ذات التكنولوجيا العالية واملتوسطة والضعيفة. الش يء حصص امل

إلى  1001في املائة في عام  0.8تكنولوجيا، والسلع ألاولية غير الوقود، من كثافة للمجموعة السلع أقل 

 املكثفة ذات املصنوعات حصة ظلت حين في الفترة، هذه خاللو . 1022في املائة في عام  21.1

 التكنولوجيا ذات املكثفة املصنوعات ازدادت املائة، في 2.0 عند راكدة املتوسطة ولوجياالتكن

 22.1 من تراجع لوحظ ذل(، ومع. املائة في 3.2 إلى املائة في 3 من مئوية نقطة 0.2 ب فقط نخفضةامل

 ما على. يةالعال التكنولوجيا ذات املكثفة املصنوعات صادرات حصة في املائة في 20.2 إلى املائة في

 الجهود بذل ينبغي ولذل(،. 1022 عام في ألاولية والسلع املعدني الوقود على الاعتمادارتفع  يبدو،

 كثافة على تنطوي  التي النفطية، غير ألاولية والسلع املعدني الوقود على الكبير الاعتماد من للحد

 حصص لزيادة اليةع نولوجياتكوإستيعاب  الستيراد محددة سياساتينبغي تنفيذ و  أقل، تكنولوجية

 القدرة وزيادة الطويل املدى على النمو آفاقوهذا يتطلب أفضل . التكنولوجيا كثيفة السلع

 .الدولية التصدير أسواق في التنافسية
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 التكنولوجية للصاد ات الكمافة :8.3الشكل 

حصة 

صادرات 

الوقود 

املعدني 

فافت مرة 

في  20أخرى 

املائة قي 

1022 

 

 .SESRIC staff calculations based on UN Comtrade Databaseملصدر : ا

البلدان العشر ألاوائل لدول منظمة التعاون إلاسالمي التي لديها أعلى حصة في  2.3ويعرض الجدول 

الصادرات من املجموعات الفرعية املحددة. وتركيز الصادرات في مجموعات محددة هي مرتفعة 

 04لية غير الوقود والوقود املعدني. حيث تصدر بعض الدول ألاعضاء ما يصل إلى بالنسبة للسلع ألاو 

في املائة فقط في هذه الفئات. وحصة املهارة العالية واملصنوعات ذات التكنولوجيا املكثفة في إجمالي 

في  20.1) لالسنغا( و في املائة 33.0(، ثم تليها ألاردن )في املائة 34.1الصادرات هي ألاعلى في ماليزيا )

(. وفيما يتعلق بحصص املصنوعات ذات املهارات والكثافة التكنولوجية املتوسطة، فإن تركيا املائة

 في املائة. 14.2لديها أعلى حصة في هذه الفئة بنسبة 

 للصادرات الكثافة التكنولوجية اإلسالمي من حيث التعاون : البلدان العشر األوائل لمنظمة3.1الجدول 

 ليةاألو السلع

 الوقود غير

المصنوعات ذات الموارد 

 المكثفة
 المعدني الوقود

المصنوعات ذات الكثافة 

 التكنولوجية والمهارات

 المنخفضة

المصنوعات ذات الكثافة 

 التكنولوجية والمهارات

 المتوسطة

المصنوعات ذات الكثافة 

 التكنولوجية والمهارات

 العالية

 %38.6 ماليزيا %28.5 تركيا %16.6 ألبانيا %98.3 الجزائر %58.9 باكستان %98.3 المالديف

 %33.9 األردن %24.9 تونس %15.7 تركيا %94.8 أذربيجان %46.6 غامبيا %97.8 بوركينافاسو

 %19.2 السنغال %13.3 لبنان %12.6 فلسطين %89.1 نيجيريا %41.4 فلسطين %89.9 غويانا

 %15.8 تونس %11.4 ماليزيا %9.2 رينالبح %88.2 اليمن %39.5 ألبانيا %72.7 الكاميرون

 %14.5 مصر %10.4 البحرين %8.3 لبنان %87.1 السعودية %27.6 تونس %71.2 موزمبيق

 %12.3 توغو %10.2 األردن %7.6 كازاخستان %74.0 قطر %23.6 تركيا %70.8 البحرين

 %12.0 لبنان %9.4 فلسطين %6.9 أوغندا %70.5 إيران %20.5 توغو %66.3 غيرقستان

 %10.2 أوغندا %8.7 توغو %6.6 السنغال %69.9 كازاخستان %18.2 األردن %64.7 ساحل العاج

 %9.1 إندونيسيا %8.5 الكاميرون %6.3 مصر %69.8 النيجر %16.8 لبنان %61.1 أوغندا

 %8.6 السعودية %7.8 إندونيسيا %5.7 توغو %68.0 سلطنة عمان %15.4 مصر %52.3 افغانستان

 SESRIC staff calculations based on UN Comtrade Database: المصدر
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تكنولوجيا أقل كثافة هي مرتفعة جدا في بعض البلدان الومن الواضح أن حصة السلع ذات 

على املدى  املنافسة من آفاق حدكما تر الدولية و لصدمات ألاسعا مما يجعلها أكثر عرضةألاعضاء، 

 .الطويل

 تجا ة الخدمات 1.3

 يمثل وهو. البلدان تنميةو  نموو  العالمي الاقتصاد في ألاهمية متزايد دورا الخدمات قطاعب يلع

 التعليم خدمات ذل( في بما ألاساسية، الخدمات على والحصول  الفقر من الحد في حاسما عنصرا

 .والصحة واملياه

 الخدمات صاد ات :2.3الشكل 

 حصة ظلت

 منظمة بلدان

 إلاسالمي التعاون 

 اتصادر  في

 الخدمات العاملية

 2 أعلى بقليل من

 عام في املائة في

1022 

 

 .UN Service Trade Database املصدر :

 ،(GDP) إلاجمالي املحلي الناتج في متزايدة بحصة مساهما لالقتصاد، قطاع كأكبر الخدمات قطاع برز 

 من شكل أكثر الخدمات قطاع أن 1022 لعام العالم في التنمية مؤشرات تشير. والتشغيل والتجارة

 الصناعات قطاعات من أسرع بمعدل وتوسع 1020 عام في العالمي إلاجمالي املحلي الناتج ثلثي

 وتشكل تجارة العالم، أنحاء جميع في العمالة من املائة في 88 القطاع ويمثل. والزراعة التحويلية

 ألاجنبي الاستثمار ثلثي مع خدمات،وال للسلع العاملية التجارة من املائة في 10 من يقرب ما الخدمات

 .(1023 ألاونكتاد) القطاع في تصب التي( FDI) العالمي املباشر

في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، وشهد  ضعيفاوخالفا لتجارة السلع، ظل حجم تجارة الخدمات 

الصافي  ، بلدان منظمة التعاون إلاسالمي هي املستوردكمجموعة. 1004اتجاها تنازليا منذ عام 

، فقد 1004مليار دوالر عندما وصلت إلى أعلى مستوى لها في عام  131للخدمات. بسنما قامت بتصدير 

 ، انخفضت صادرات1022نفس العام. واعتبارا من عام مليار دوالر من الخدمات في  801استوردت 

  .7دوالرمليار  142وارداتها إلى و ر مليار دوال  100الخدمات إلى 

                                                           
ي وقت إعداد هذا التقرير، سواء ف 2100ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن بعض الدول الكبرى لم تقدم إحصاءات حول تجارة خدماتهم لعام  7

  في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة(، وكذلك البلدان النامية األخرى )بما فيها الهند(6
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 وا دات الخدمات :11.3الشكل 

 واردات انخفضت

 الخدمات في

 منظمة بلدان

 إلاسالمي التعاون 

 30 من يقرب ما

املائة من  في

 .1022إلى  1004

 

 .UN Service Trade Databaseاملصدر : 

 العاملية صادراتالووفقا لذل(، انخفضت حصة البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي في 

(. في حين أن 0.3)الشكل  1022في املائة في عام  2.1إلى  1004املائة في عام في  2.4خدمات من لل

البلدان النامية حسنت بشكل مستمر من حصتها في الصادرات العاملية للخدمات، مع الاتجاه الحالي، 

تخلفت فيما يتعلق بحصتها في تجارة خدمات البلدان النامية. وفي  فإن دول منظمة التعاون إلاسالمي

في املائة من إجمالي صادرات الخدمات للبلدان  12.1، شكلت دول منظمة التعاون إلاسالمي 1004 عام

 11.0 إلى الزيادة زى تع أن يمكنو . 1020في املائة في عام  20.4النامية، ولكن هذه النسبة تراجعت إلى 

ويمكن مالحظة . الهند ثلم الرئسسية النامية البلدان في ةفقودامل املالحظات إلى 1022 عام في املائة في

 العاملية وارداتال(. وتراجعت حصتها في إجمالي 20.3)الشكل  الوارداتنفس الاتجاه في ما يخص ا

، بسنما انخفضت حصتها في البلدان 1022في  في املائة 2.4إلى  1004في  في املائة 20.0لخدمات من ل

 .1004في عام في املائة  31.1إلى  1022في املائة في  18.2 إلىالنامية 

 حصص البلدان من صاد ات ووا دات الخدمات  :11.3الشكل 

  

 .UN Service Trade Databaseاملصدر : 
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حصص دول منظمة التعاون إلاسالمي والبلدان املتقدمة والبلدان النامية من  22.3ويظهر الشكل 

قدمة على القسم ألاكبر من التجارة التجارة العاملية إلاجمالية في الخدمات. في حين تستحوذ الدول املت

العاملية في الخدمات، فإن حصة البلدان النامية ألاخرى تزداد بشكل مطرد. وارتفعت حصة البلدان 

في  11إلى  1001في املائة في عام  20.2النامية ألاخرى في مجموع الصادرات العاملية من الخدمات من 

 أخرى  مرةهو  1022 عام في املائة في 22.2 إلى خفاضالانو)اللوحة السسرى(.  1020املائة في عام 

 18.2إلى  1001في املائة في عام  10.4وبالنسبة للواردات، زادت حصتها من  .املفقودة املالحظات بسبب

. وجنبا إلى جنب مع دول منظمة التعاون إلاسالمي، شكلت البلدان النامية نسبة 1022في املائة في عام 

في املائة من إجمالي الواردات العاملية  31.1موع الصادرات العاملية للخدمات وفي املائة من مج 11.2

 )اللوحة اليمنى(. 1022للخدمات في عام 

 صاد ات الخدمات في بلدان منظمة التعاون إلاتسالمي، حسب القطاعات الفرعية :11.3الشكل 

أصبحت 

 النقل، خدمات

 نقل ذل( في بما

 الركاب

 على والشحن،

 أكثر متزايد نحو

 في أهمية

 صادرات

 في الخدمات

 .نظمةامل دول 

 

 .UN Service Trade Databaseاملصدر : 

يتم تصنيف تجارة  . عندما8افرعي اتصنيف 21الخدمات تحت تجارة  صنفت تقارير ألامم املتحدة

دول منظمة التعاون إلاسالمي في ظل هذه القطاعات الفرعية، يمكن أن نرى أن الجزء الخدمات ل

(. ويظهر 23.3و  21.3هي مصنفة في إطار خدمات النقل والسفر )الشكل  هاخدماتة كبر من تجار ألا

تتبع اتجاها تصاعديا، في حين أن صادرات أنواع والنقل أن صادرات خدمات السفر  21.3الشكل 

مثل  أخرى  ومرة الواردات، حيث من أخرى من الخدمات التجارية لديها اتجاهات متضاربة إلى حد ما.

منظمة التعاون  دول  في الخدمات واردات إجمالي من املائة في 22 من أكثر السفر النقل وخدمات

 .إلاسالمي
 

                                                           
ة، والخدمات المالية، هي الخدمات التجارية وخدمات االتصاالت، وخدمات البناء، وخدمات التوزيع، والخدمات التعليمية، والخدمات البيئي  8

قل، والخدمات ذات الصلة بالصحة واالجتماعية، والسياحة، والخدمات المتعلقة بالسفر والخدمات الترفيهية والثقافية، والرياضية، وخدمات الن
 وغيرها من الخدمات غير المدرجة في مكان آخر6
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 وا دات الخدمات في بلدان منظمة التعاون إلاتسالمي حسب القطاعات الفرعية :13.3الشكل 

 النقليمثل 

 وخدمات السفر

 22 معا أكثر من

 من املائة في

 واردات

 في الخدمات

 منظمة دول 

التعاون 

 إلاسالمي

 

 .UN Service Trade Databaseاملصدر : 

مليار دوالر من  30، السسار(، بمجموع 28.3)الشكل  1022مصدر في الخدمات لعام وتصدرت تركيا ك

في املائة من حصة إجمالي صادرات الخدمات لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي.  20.2الصادرات ونسبة 

، شكلت 1022(. وفي عام في املائة 0.1مصر )و ( في املائة 0.0)لبنان (، و في املائة 24ا )ثم تليها ماليزي

في املائة من إجمالي صادرات الخدمات لبلدان منظمة التعاون  42البلدان العشر ألاوائل نسبة 

ر(، مليار دوال  24العربية السعودية أكبر مستورد للخدمات )إلاسالمي. وفي نفس العام، كانت اململكة 

تأتي في املائة من إجمالي واردات الخدمات لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي. ثم  12.1أي ما يعادل 

في املائة من  44.3(. وشكل املستوردون العشر ألاوائل فى املائة 0.2( وإندونسسيا )في املائة 23.2ماليزيا )

 .9اليمنى( إجمالي واردات الخدمات لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي )اللوحة

 * )مليا  دوال  أمريكي، كنسبة من إلاجمالي(1111ها في تجا ة الخدمات، أفضل عشر دول من حيث أدائ :14.3الشكل 

  

 .UN Service Trade Database. (*) The numbers in parenthesis represents the percentage share of the country in total exports of OICاملصدر : 

 

                                                           
كانت بيانات دولة اإلمارات العربية المتحدة والمغرب وتونس غير  للخدمات، ينالرئيسي ينوالمستورد ينالمصدر  على الرغم من أنهم من  9

 متوفرة في الوقت الذي تمت فيه صياغة التقرير6
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 التجا ة في بلدان منظمة التعاون إلاتسالميتكاليف متوتسط  

: تكاليف بذاتها للسلع الحدية التكلفة النهائي بخالف حتى املستخدم تكاليف السلع كافة تغطية عموما التجارة تكاليف تشمل

والحواجز غير الجمركية(، وتكاليف  ة )التعريفات الجمركيةيسياسالالنقل )سواء تكاليف الشحن وتكاليف الوقت(، والحواجز 

تكاليف القانونية والتنظيمية، وتكاليف الاستخدام عمالت مختلفة، و بالتكاليف املرتبطة و ، العقود إنفاذ تكاليفو املعلومات، 

، يةعوملة وشبكيزداد (. ولذل(، في عالم Anderson and Wincoop, 2004التوزيع املحلية )تجارة الجملة والتجزئة( )

أحد  هينمط التجارة والاستثمار بين البلدين، فضال عن التوزيع الجغرافي لإلنتاج و لأهمية كعامل محدد ذات تكاليف التجارة  فإن

 .Arvis et al. (2013))إلاقليمية و لقدرة بلد ما على املشاركة في شبكات إلانتاج العاملية همةالعوامل امل

( UNESCAPمم املتحدة الاقتصادية والاجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ )البن( الدولي باالشتراك مع لجنة ألا وقد أعد 

بيانات عاملية جديدة التي من تكاليف التجارة الثنائية مجموعة 

دولة للفترة  224 مغطيةاستنادا إلى بيانات إلانتاج والتجارة، 

 ت، تأثر UNESCAP. وفقا للبن( الدولي 1020-2002الزمنية 

ت متفاوتة من خالل املسافة وتكاليف النقل تكاليف التجارة بدرجا

والرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية، والخدمات اللوجستية. 

التوريد وقيود الربط في شرح سلسلة ؤكد البيانات على أهمية تكما 

الذي لتكامل التجاري املنخفضة لستويات املو املرتفعة التكاليف 

 لوحظ في البلدان النامية.

تكاليف التجارة ملجموعات البلدان املختلفة على  B1.3ل ويبين الشك

باستخدام تكاليف  ا، تم تجميع عناصره1020-2002مدى الفترة 

أكبر شركاء التصدير. كما هو واضح، على من  10التجارة الثنائية مع 

الرغم من أن الرسوم الجمركية في العديد من البلدان هي آلان في أدنى 

يظهر . عموما عالية هيتكاليف التجارة  إال أنمستوياتها التاريخية، 

 تكاليفاملجموعات املختلفة للبلدان تكاليف التجارة في متوسط 

دول منظمة التعاون وتعرض لبلدان النامية. ا مرتفعة للتجارة في

، كانت 1020لتجارة. في عام ل تكلفة مرتفعة، إلاسالمي، في املتوسط

قيمية( في  فى املائة 223عاون إلاسالمي )تكلفة التجارة لبلدان منظمة الت

أكثر من مرتين من تل( املوجودة في البلدان املتقدمة بأعلى املتوسط 

 القيمية(. فى املائة 48)

تتبع  يجعل من املمكنألارقام  مؤشر  إلى ات القيميةئيتحويل املكاف إن

 جموعاتاملتكاليف التجارة مع مرور الوقت في حسب املعدل  تطور 

، انخفضت أنه، في املتوسط B2.3لبلدان. يبين الشكل ل ختلفةامل

(. فى املائة 12في البلدان املتقدمة )حوالي  أكثر  تكاليف التجارة بسرعة

وتراجعت إلى حد كبير في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي وانخفضت 

نخفاض ا وتسارع. 1020في عام  02.1في املائة إلى  0فقط حوالي 

رقم انخفض و  1020ارية للبلدان النامية ألاخرى في عام التكاليف التج

 .43.8إلى  ؤشر امل

تكاليف التجارة في دول منظمة متوسط  B3.3وأخيرا، يبين الشكل 

تجارة، عليا للاملنتجات الزراعية تكاليف تظهر ، في املتوسطوبشكل منفصل.  التعاون إلاسالمي في قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة

 الصناعاتلم يكن هناك سوى انخفاض في و ، وهو ما يتسق مع استمرار وجود حواجز سياسية رئسسية. قيد النظرنخفض خالل الفترة م تول

تحتاج هذه الدينامية إلى معالجة من قبل واضعي السياسات في و في املائة بحسب القيمة.  210في املائة بحسب القيمة إلى  222من  التحويلية

  .عاون إلاسالمي اذا كانوا يريدون تعميق تكامل بلدانهم في الاقتصاد العالميدول منظمة الت
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 إجمالي التجارة التصنيع الزراعة

 .World Bank & UNESCAP Trade Cost Databaseالمصدر:  
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 امليزان التجا ي  3.3

سجلت بلدان منظمة التعاون إلاسالمي فائضا في امليزان التجاري في تجارة السلع في كل سنة ابتداء 

ض تجاري لبلدان أ(. خالل هذه الفترة، تم تسجيل أعلى فائ22.3)الشكل  1021 إلى غاية  1002من 

مليار دوالر( في  22، بسنما سجل أقل فائض )1004مليار دوالر( في عام  823منظمة التعاون إلاسالمي )

 في ألازمة قبل ما مستوى  إلى تقريبا منظمة التعاون إلاسالمي بلدان في التجاري  الفائضبلغ . 1000عام 

 إلى ذل( بعد انخفض لكنه ألازمة، بعد وي ق انتعاش إلى يشير مما دوالر، مليار 822 بمبلغ 1022 عام

 .1021 عام في مليار دوالر 381

، إلى -1002مليار دوالر في عام  212التي سجلت -وانخفضت الفوائض التجارية للبلدان النامية ألاخرى 

مليار دوالر  82و 1022مليار دوالر في عام  80قبل أن تتحول إلى عجز قدره  1020مليار دوالر في عام  13

في املقابل، شهدت مجموعة الدول املتقدمة عجزا تجاريا خالل سنوات الفترة قيد و. 1021ي عام ف

بدأت اقتصاداتها بالتعافي من  وبسنما. 1000مليار دوالر في عام  802النظر، على الرغم من التراجع إلى 

قدمة مرة أخرى إلى لبلدان املتقتصادات اارتفع العجز التجاري ال، 1000ستوياتها املنخفضة من عام م

 .1021مليار دوالر في عام  011

 امليزان التجا ي في السلع والخدمات :15.3الشكل 

 في السلع-أ

 
 في الخدمات -ب

 
 .IMF DOT Database and UN Comtrade Databaseاملصدر : 
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ت خالل الفترة ، سجلت بلدان منظمة التعاون إلاسالمي عجزا تجاريا في تجارة الخدمامن ناحية أخرى 

مليار  42إلى ها ، انخفض عجز 1004مليار دوالر في عام  212 تجاوز ب(. فبعد 22.3قيد النظر )الشكل 

في املائة من صادرات الخدمات في منظمة التعاون  82نحو  كانت، 1022. وفي عام 1022دوالر في عام 

ورا نسبيا ومعرفة أقل. ومع قطاع السفر والسياحة، والتي تتطلب بنية تحتية أقل تط فيإلاسالمي 

التعاون إلاسالمي هي بحاجة ذل(، من أجل تحقيق أداء أفضل في تجارة الخدمات، فإن دول منظمة 

إلى مزيد من الاستثمار في قطاعات الخدمات الحيوية، بما في ذل( خدمات الاتصاالت، والخدمات 

 ة.املالية، والخدمات املتعلقة بالصحة وألاعمال والخدمات املهني

 علىقادرة  كمجموعة ألاخرى  النامية البلدان كانت، إلاسالميالتعاون  منظمة دول  عكس علىو 

 التجاري فائض  أو العجز قرب على يدل مما ،2 من قريبة الواردات/  الصادراتنسبة  على املحافظة

في تجارة وتعتبر الهند والبرازيل والصين من بين الدول النامية الرئسسية مع نمو قوي  .إلى الصفر

 .1022 عام في ألاخرى  النامية البلدان في كبير عجز إلى الهند عن فقودةامل وأدت البيانات الخدمات.

تتمتع البلدان املتقدمة، من ناحية أخرى، بفوائض تجارية كبيرة في تجارة الخدمات من ناحية أخرى، و 

 نظرا لبنيتها التحتية املتقدمة بشكل ملحوظ في توفير الخدمات.

 التجا ة السلعية البينية ملنظمة التعاون إلاتسالمي 4.3

، انتعش إجمالي تجارة البضائع بين دول منظمة التعاون إلاسالمي 1000بعد الانخفاض الحاد في عام 

، أعلى(. وكان هذا الارتفاع 21.3وحطم رقما قياسيا آخر )الشكل  1021مليار دوالر في عام  283إلى 

ة في جميع أنحاء العالم، ولكن بلدان منظمة التعاون إلاسالمي تماشيا مع التحسن في التجار 

، 1021إلى عام  1002العالمي. فمن عام كمجموعة أظهرت تحسنا قويا نسبيا مقارنة مع املتوسط 

استمر ارتفاع حصة التجارة البينية ملنظمة التعاون إلاسالمي في إجمالي التجارة ماعدا الانخفاض 

في املائة  24ومثل  1021بلغ حجم التجارة البينية أعلى مستوى له في عام . و 1022الطفيف في عام 

 من إجمالي التجارة في منظمة التعاون إلاسالمي.

منذ هناك أنماط مماثلة في حالة الصادرات والواردات البينية ملنظمة التعاون إلاسالمي على حد سواء. 

 حيثمليار دوالر،  322مليار دوالر إلى  101من بشكل كبير ، ارتفعت الصادرات البينية 1000عام 

فقط  مئوية نقطة 0.2 إلاسالمي التعاون  منظمة صادرات إجمالي في البينية الصادرات حصة ارتفعت

، وعلى الرغم من أن 1022، الوسط(. وفي عام 21.3)الشكل  1021 عام في املائة في 22.0 إلى لتصل

مليار دوالر، فقد شهدت حصتها في إجمالي  312 الصادرات البينية وصلت إلى أعلى مستوى لها ب

 22نقطة مئوية، أي انخفاضا بنسبة  0.4الصادرات لدول منظمة التعاون إلاسالمي انخفاضا بنسبة 

 مليار 322 إلى التعاون إلاسالمي ملنظمة البينية الصادرات إجمالي في زيادة مع ،1021 عام في .في املائة

 ارتفعت إلاسالمي التعاون  منظمة دول  من الصادرات إجمالي في نيةالبي الصادرات حصة فإن دوالر،

 املائة. في 22.0 إلى
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وباملثل، ارتفعت الواردات البينية ملنظمة التعاون 

باستمرار خالل ألاربع السنوات املاضية وبلغت إلاسالمي 

مليار  124مقارنة مع  1021مليار دوالر في عام  344

مثل زيادة في حصتها من ، وهو ما ي1000دوالر في عام 

في  24.2إجمالي واردات منظمة التعاون إلاسالمي من 

 ، أسفل(. 21.3في املائة )الشكل  10.2املائة إلى 

قائمة بالدول ألاعضاء العشر  22.3ويعرض الشكل 

، 1021ألاوائل من حيث الصادرات البينية. ففي عام 

 حققت عشرة بلدان فقط في منظمة التعاون إلاسالمي

في املائة من الصادرات البينية ملنظمة  24.2بة نس

التعاون إلاسالمي. وتصدرت إلامارات العربية املتحدة 

في  24.2مليار دوالر، أو نسبة  12.1املرتبة ألاولى مع 

املائة من الصادرات البينية ملنظمة التعاون إلاسالمي، 

اململكة العربية مليار دوالر و  22.1تركيا  ب تليها 

، السسار(. 22.3)الشكل  مليار دوالر  81.3ب  السعودية

مليار دوالر(  12.2وجنبا إلى جنب مع ماليزيا )

مليار دوالر(، تمثل هذه البلدان  13.2وإندونسسيا )

في املائة من إجمالي الصادرات  10.2الخمسة نسبة 

البينية ملنظمة التعاون إلاسالمي. وكانت إيران ومصر 

البلدان يضا من بين والكويت وسوريا وباكستان أ

ملنظمة التعاون إلاسالمي في الصادرات العشر ألاوائل 

 .البينية

وشهدت بعض بلدان منظمة التعاون إلاسالمي بأحجام 

أقل نسبيا من الصادرات البينية أعلى حصص من الصادرات البينية في إجمالي صادراتها. على سبيل 

في املائة من  01.8ذهبت نحو املطلقة، القيمة حيث مناملنخفض  التجارة حجم من الرغم علىاملثال، 

وبلغت حصة الصادرات البينية  .1021صادرات الصومال لدول منظمة التعاون إلاسالمي في عام 

( في سوريا، 1022في املائة في عام  12.1)من  1021في عام في املائة  08.3ملنظمة التعاون إلاسالمي 

في املائة في  20.8في املائة في السودان و 20.2في جيبوتي، في املائة في إجمالي الصادرات  03.1

حجم وحصة  البلدان العشر ألاوائل من حيثهي الدولة الوحيدة ضمن قائمة  سورياو  غيرقستان.

 ولبنان وتوغو الصادرات البينية ملنظمة التعاون إلاسالمي. وكانت أفغانستان وألاردن وطاجيكستان 

: التجا ة البينية ملنظمة التعاون إلاتسالمي، الحجم 16.3شكل ال

 إجمالي التجا ة والحصة من

 IMF DOT Database:  املصدر
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وائل بأعلى حصص الصادرات البينية في إجمالي صادراتها )الشكل أيضا من بين البلدان العشر ألا 

 ، يمين(.22.3

 السياتسات التجا ية 5.3

على الرغم من و أهم الدوافع للنمو العالمي والتقارب والحد من الفقر.  هي واحدة منالدولية التجارة 

مكن تاعتماد سياسات  تمخاوف الحماية بعد ألازمة الاقتصادية العاملية، فإن معظم البلدان فضل

ل املخاطر التي يمكن أن تحقق أعلى انفتاح. وفيما يتعلق بتأثيرات ألازمة، تشير التحليالت إلى يتقلمن 

)الناتج املحلي إلاجمالي( مقارنة  اودخله اتصادات املفتوحة شهدت انخفاضا سريعا في تجارتهأن الاق

باالقتصادات التي كانت أقل اندماجا في ألاسواق العاملية. من جهة أخرى، تعافت الاقتصادات أكثر 

 تكامال بسرعة كبيرة.

الجمركية والحواجز غير عادة ما تستخدم الدول تدابير سياسة تجارية، والتي تشمل الرسوم و 

استيراد املنتجات ألاجنبية، جنبا إلى جنب مع تدابير سياسية صناعية، من  عدم تشجيعالجمركية ل

أجل تحفيز النمو الصناعي والتنوع الاقتصادي. ووفقا لذل(، يهدف دعم تدابير خاصة للقطاعات 

لى حمايتهم من املنافسة ألاجنبية في الصناعية، جنبا إلى جنب مع التعريفات و/أو تدابير تجارية أخرى إ

السوق املحلية، وتعزيز أدائها في مجال تصديرهم في نفس الوقت. وتؤثر هذه السياسات التجارية على 

النشاط الاقتصادي والرفاه لسس فقط في البلد التي شرعت هذه السياسات ولكن في بلدانهم الشريكة 

 .تجاريا أيضا

توى الحمائية املطبقة في دول منظمة التعاون إلاسالمي مع املتوسط مسمتوسط  24.3ويقارن الشكل 

في التعريفات  ألاخيرة العالمي والاقتصادات الرئسسية ألاخرى، من خالل استخدام البيانات املتاحة

 )مليا  دوال  أمريكي، % من إلاجمالي( 1111البلدان العشر ألاوائل من حيث الصاد ات البينية،  :17.3الشكل 

  

 .IMF DOT Databaseالمصدر : 
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 الجمركية التعريفة معدالت اتمتوسط ويشمل. 10(MFN)بالرعاية ألاولى الدولة ملبدأ الجمركية وفقا

في  22.1معدل التعريفة ل ومن خالل تطبيق متوسط .أيضا الزراعية وغير الزراعية جاتاملنت على

 املتوسط مع باملقارنة حمائية أكثر صورة وجود املائة، تكشف دول منظمة التعاون إلاسالمي عن

 ثالثة من ثرأكهي  النسبة هذه. املائة في 2.3 البالغ ألاوروبي الاتحاد توسطوم املائة في 0 البالغ العالمي

 أعلىب الزراعية املنتجاتتتمتع  تقليديا،. املتحدة الواليات قبل من املطبقة التعريفة معدالت أضعاف

 التعريفة معدلب حمائية مجموعة أكثر سالميالتعاون إلا  منظمة دول  ظلت املنتجات، هذه في. حمائية

 في 23.0 البالغ ألاوروبي واملتوسط املائةفى  22.3 البالغ العالمي املتوسط من أعلى وهو املئة، في 22.2

 .املئة

 الجمركية الرتسوم معدالت متوتسط :18.3الشكل 

في جميع 

الفئات، تفرض 

 منظمة بلدان

التعاون 

 رسوما إلاسالمي

 أعلى جمركية

 املتوسط من

 العالمي

 

 .World Tariff Profiles, WTO/ITC/UNCTADاملصدر : 

اسة التجارية هي عناصر مهمة في السياسات الصناعية من أجل تعزيز القدرة باعتبار أن تدابير السي

التنافسية للصناعات املحلية، فإنه ينبغي إجراء تحليالت دقيقة لقياس فعالية هذه السياسات 

التقييدية من أجل رفاهية البلد على املدى الطويل. وإذا لم ينظم بشكل صحيح، فقد تضر مثل هذه 

 السكان، دون أن تساهم بشكل كبير في الرفاه العام للبلد. التدابير غالبية

                                                           

هي ما وعدت به البلدان لفرض على الواردات من  (MFN) ، التعريفات الجمركية وفقًا لمبدأ الدولة األولى بالرعايةجاريفي االستخدام ال  10 
(، إال إذا كان البلد هو جزء من اتفاق التجارة التفضيلية )مثل منطقة التجارة الحرة أو WTOة التجارة العالمية )األعضاء اآلخرين في منظم

هي األعلى )األكثر تقيدا( والتي تهم أعضاء منظمة التجارة العالمية  MFNاالتحاد الجمركي(6 هذا يعني أنه، من الناحية العملية، معدالت 
 بعضها البعض6
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خالل فترة  الكيانات املقيمة وغير املقيمةيسجل ميزان املدفوعات جميع املعامالت الاقتصادية بين 

معينة. ويحدد ميزان الحساب الجاري تعرض اقتصاد لبقية العالم، في حين يوضح حساب رأس املال 

املالي كيف يتم تمويل ذل(. ويحلل هذا القسم التطورات في ميزان املدفوعات والتمويل والحساب 

 الخارجي في البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي.
 

 ميزان الحساب الجا ي  1.4

، انخفض فائض الحساب الجاري في دول 1022و  1000بين عامي  تصاعديابعد أن شهد اتجاها 

(. وبالتالي، يبلغ فائض ميزان الحساب الجاري ما يقرب 2.8)الشكل  1021المي في منظمة التعاون إلاس

. وهذا 1022في املائة في عام  1.4مقارنة ب  1021في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي في عام  2.0

 الانخفاض هو نتيجة انخفاض أسعار النفط العاملية. 

 

 ميزان الحساب الجا ي  :1.4الشكل 
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 .IMF, World Economic Outlook 2013 and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر : 
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من ناحية أخرى، وإن كانت هناك بعض التحسنات، فإن عجز الحساب الجاري ظل مستقرا في 

مليار  120. وبعد تجاوز 1022املحلي إلاجمالي منذ عام  في املائة من الناتج 0.2البلدان املتقدمة، حوالي 

بدأت فوائض الحساب الجاري للبلدان النامية ألاخرى تتباطأ خالل الفترة قيد  1004دوالر في عام 

 النظر. وعموما ميزان الحساب الجاري في العالم هو فائض. 

 الديون الخا جية 1.4

ظمة التعاون إلاسالمي اتجاها تصاعديا خالل الفترة شهد إجمالي رصيد الديون الخارجية لبلدان من

مليار  2.221، بلغ إجمالي الديون الخارجية لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي 1021قيد النظر. في عام 

. وأصبح الوضع أسوأ عندما ننظر في حقيقة أنه وفقا 1020في املائة عن عام  2دوالر، مع زيادة 

دولة في منظمة التعاون إلاسالمي تصنف كبلدان فقيرة  12ال زالت لتصنيف البن( الدولي ألاخير، 

(. ومع ذل(، كما هو LDC’sبلدا مصنفا كأقل البلدان نموا ) 24(، من بينها HIPCمثقلة بالديون )

، شهدت نسبة الدين إلى الناتج املحلي إلاجمالي لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي 1.8موضح في الشكل 

. كانت نسبة الدين 1000ديون البلدان النامية اتجاها تنازليا خالل الفترة قيد منذ وحصته في إجمالي 

في املائة في عام  11.4إلى الناتج املحلي إلاجمالي لدول منظمة التعاون إلاسالمي، كمجموعة، نحو 

. وخالل نفس الفترة، أظهر إجمالي رصيد الديون 1022في املائة في عام  24.2، مقارنة ب 1000

خارجية لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي حصة منخفضة في إجمالي رصيد الديون الخارجية للبلدان ال

. ويدل مثل 1022في املائة في عام  11.0إلى  1000في املائة في عام  12.3النامية. وانخفض من نسبة 

إلاسالمي  هذا الانخفاض في الحصةعلى أن الزيادة في إجمالي رصيد الدين لبلدان منظمة التعاون 

 كانت أقل من البلدان النامية ألاخرى.

 : إجمالي  صيد الديون الخا جية1.4الشكل 
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دولة في منظمة التعاون إلاسالمي خالل الفترة قيد  22لي إلاجمالي في وارتفع معدل الدين إلى الناتج املح

في  82.4في املائة إلى  12.2في املائة(، وألبانيا ) 22.1في املائة إلى  83.1النظر. وهذه هي الدول: غويانا )

في املائة (  44.2في املائة إلى  22.2في املائة(، وقيرغسستان ) 20.0في املائة إلى  31.1املائة(، وطاجكستان )

في املائة(،  12.0في املائة إلى  21.2في املائة(، وأوغندا )من  31.1في املائة إلى  12.0وسيراليون )

في املائة(، وموريتانيا  20.2في املائة إلى  23.0في املائة(، وبنين )من  10.0في املائة إلى  11.0والسنغال )

في املائة( واملغرب  13.2في املائة إلى  12.2وركينافاسو )من في املائة(، وب 13.1في املائة إلى  10.0)من 

في املائة إلى  12.0في املائة( ومالي ) 23في املائة إلى  22.8(. وأذربيجان )من 10.3في املائة إلى  12.2)من 

 في املائة(. 2.8في املائة إلى  2.3في املائة(، ونجيريا )من  31.4في املائة إلى  31.1في املائة(، وماليزيا ) 12.2

دولة في منظمة التعاون إلاسالمي خالل الفترة قيد  22وارتفع معدل الدين إلى الناتج املحلي إلاجمالي في 

في  82.4في املائة إلى  12.2في املائة(، وألبانيا ) 22.1في املائة إلى  83.1النظر. وهذه هي الدول: غويانا )

في املائة (  44.2في املائة إلى  22.2في املائة(، وقيرغسستان ) 20.0في املائة إلى  31.1املائة(، وطاجكستان )

في املائة(،  12.0في املائة إلى  21.2في املائة(، وأوغندا )من  31.1في املائة إلى  12.0وسيراليون )

انيا في املائة(، وموريت 20.2في املائة إلى  23.0في املائة(، وبنين )من  10.0في املائة إلى  11.0والسنغال )

في املائة( واملغرب  13.2في املائة إلى  12.2في املائة(، وبوركينافاسو )من  13.1في املائة إلى  10.0)من 

في املائة إلى  12.0في املائة( ومالي ) 23في املائة إلى  22.8(. وأذربيجان )من 10.3في املائة إلى  12.2)من 

في املائة(.  2.8في املائة إلى  2.3في املائة(، ونجيريا )من  31.4في املائة إلى  31.1في املائة(، وماليزيا ) 12.2

مليار دوالر، أي ما يعادل  302.0وباألرقام املطلقة، كانت البلدان الخمسة ألاوائل ألاكثر مديونية تركيا )

في  12.1مليار دوالر أمريكي، أي ما يعادل  123.2في املائة من ناتجها املحلي إلاجمالي(، وإندونسسيا ) 30.1

في املائة  12.0مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل  218.8املائة من ناتجها املحلي إلاجمالي(، وكازاخستان )

في املائة من ناتجها  31.4مليار دوالر أمريكي أي ما يعادل  08.2من ناتجها املحلي إلاجمالي(، وماليزيا )

في املائة من ناتجها املحلي إلاجمالي(  14.1عادل مليار دوالر أي ما ي 10.1املحلي إلاجمالي(، وباكستان )

 (.3.8)الشكل 
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 1111بلدان منظمة التعاون إلاتسالمي ألاكثر  مديونية،  :3.4الشكل 

  

  World Bank, WDI Databaseاملصدر : 

ملية عامل مهم في تحليل الديون، ملا له من تأثير مباشر على ع يالدين الخارجي ه إن تركيبة رصيد

إجمالي رصيد الديون الخارجية هو مكون من ثالث فئات من  وإلاعفاء.سداد الديون، وإعادة الجدولة 

(، الذي هو مزيج من الدين العام، والدين املكفول من قبل LDODالديون: )أ( الديون طويلة ألاجل )

( استخدام ائتمان (، و )جSTDالدولة، والديون الخاصة غير املضمونة، )ب( الديون قصيرة ألاجل )

 (.IMFCRصندوق النقد الدولي )

  صيد الديون الخا جية ركيبةت :4.4الشكل 
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ديون الخارجية لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي عن البلدان النامية يختلف قليال تكوين إجمالي ال

ألاخرى. وعلى الرغم من أن الديون طويلة ألاجل تمثل النصسب ألاكبر من إجمالي الديون الخارجية في 
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كل من املجموعتين، فإن حصتها في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي ظلت مرتفعة نسبيا. كما هو مبين 

في مجموع الديون  LDODبالنسبة لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي، انخفضت حصة  8.8في الشكل 

. وباملثل، بالنسبة للبلدان النامية 1022في املائة في عام  22.3إلى  1002في املائة في عام   42.2من 

وكانت  .1022في املائة في عام  20.1إلى  1002في املائة في عام  23.0ألاخرى، انخفضت تل( النسبة من 

في املائة بالنسبة لبلدان منظمة التعاون إلاسالمي  22.2حصة الديون القصيرة ألاجل في إجمالي الدين 

، في حين، ال يزال استخدام ائتمان 1022في املئة بالنسبة للبلدان النامية ألاخرى في عام  12.2ونسبة 

 صندوق النقد الدولي منخفضا جدا في كال املجموعتين.

في املائة من إجمالي الديون  00للبلدان كل على حدة، تمثل الديون طويلة ألاجل أكثر من  أما بالنسبة

 03.0من  1022دول عضو في منظمة التعاون إلاسالمي، وتنوعت هذه الحصة في عام  1الخارجية في 

من ناحية  في املائة في إيران. ويمثل استخدام ائتمان صندوق النقد الدولي، 12.8في املائة في تشاد إلى 

في املائة في توغو.  30.2بلدا عضوا في املنظمة، ومع ذل(، وصلت إلى  2في املائة في  1أخرى، أقل من 

عضوا، إال  18في املائة في  20ومن ناحية أخرى، في حين بلغت حصة الديون قصيرة ألاجل أقل من 

في  31.0في املائة في ماليزيا، و  81.1وفي املائة في ألاردن  21.0في املائة في إيران، و 13.0أنها وصلت إلى 

 في املائة في نيجيريا. 32.1املائة في غويانا و

 تدفقات الاتسثمما  ألاجنبي املباشر 3.4

مليار دوالر في عام  2322في املائة،  24.1بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر العالمي، بزيادة 

(. واعتبارا 2.8نحو متزايد إلى البلدان النامية )الشكل  ، حيث ذهبت معظم هذه التدفقات على1021

مليار دوالر من تدفقات  2421في املائة ل  21.2، كانت البلدان املتقدمة وجهة ل 1004من عام 

. وعلى 1021في املائة في عام  81الاستثمار ألاجنبي املباشر العاملية، ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 

، التزال 1021صة تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى البلدان النامية في الرغم من الانخفاض في ح

 .1021موطنا ألكثر من نصف تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر العاملية في عام 

 

أما بالنسبة لدول منظمة التعاون إلاسالمي، كانت تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر خالل الفترة قيد 

ة بشكل عام. ومع ذل(، كان هناك تحسن ملحوظ في هذه التدفقات التي ارتفعت النظر غير مرضي

، ومع ذل(، بالتوازي مع الاتجاهات العاملية، انخفضت 1004مليار دوالر في عام  228لتصل إلى 

مليار دوالر  230تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي إلى 

. بالرغم من وجود زيادة طفيفة في حجم تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر في عام 1000عام  في

مليار دوالر. وقد تراجعت حصة دول منظمة  232ل 1021، كان هناك انخفاض آخر في عام 1022

ولكن في ، 1000التعاون إلاسالمي في إجمالي تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى البلدان النامية منذ 

(. ووفقا لذل(، انخفضت تدفقات حصتها في 2.8في املائة )الشكل  22.3انخفضت إلى  1021عام 



 

 78 مركز ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )سسسري((

   الخارجي والتمويل المدفوعات ميزان

إجمالي تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر العاملية 

في املائة  20.2إلى  1000في املائة في عام  22.8من 

 .1021في عام 

كما كان الحال في معظم املجاميع الاقتصادية 

سسية، تركزت تدفقات الاستثمار الكلية الرئ

ألاجنبي املباشر في دول منظمة التعاون إلاسالمي 

، أخذت 1021أيضا في عدد قليل منها. في عام 

مليار دوالر من  20.0إندونسسيا الصدارة مع 

في  28.2تدفق الاستثمار ألاجنبي املباشر، بنسبة 

املائة من إجمالي تدفقات الاستثمار ألاجنبي 

يع دول منظمة التعاون إلاسالمي، املباشر لجم

 21.8مليار دوالر(، وتركيا ) 28.0تليها كازاخستان )

 21.2مليار دوالر(، واململكة العربية السعودية )

مليار دوالر(،. حيث  20.0مليار دوالر(، وماليزيا )

في املائة  20.0تمثل هذه الدول الخمس، معا، 

شر إلى من إجمالي تدفقات الاستثمار ألاجنبي املبا

جميع بلدان منظمة التعاون الاسالمي )الشكل 

1.8.)  

 1111البلدان العشر ألاوائل من حيث تدفقات الاتسثمما  ألاجنبي املباشر،  :1.4الشكل 
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 .UNCTAD, FDI Statistics 2012املصدر : 

وتظهر هذه الصورة أن معظم دول منظمة التعاون إلاسالمي ال تزال غير قادرة على خلق بسئة 

اقتصادية مواتية وتوفير الشروط املطلوبة لجذب مزيد من تدفقات الاستثمار ألاجنبي املباشر. وبناء 

عض التدابير إلنشاء على ذل(، فإن بلدان منظمة التعاون إلاسالمي، بصفة عامة، تحتاج إلى اتخاذ ب
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بسئة مواتية لجذب املزيد من الاستثمارات ألاجنبية. ولتحقيق هذا الهدف، ال بد من إلاصالحات أن 

تحسن من مناخ ألاعمال وتقديم حوافز الاستثمار للمستثمرين ألاجانب. وهذا يتطلب بناء بنية تحتية 

 تاجية، التي ال تزال تحد كبير في معظمها.كافية والاستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز قدراتها إلان

 تدفقات املساعدات إلانمائية الرتسمية 4.4

( مصدرا مهما من مصادر التمويل بالنسبة للعديد من ODAال تزال املساعدات إلانمائية الرسمية )

دان، البلدان النامية. وال تزال تشكل جزءا كبيرا من إجمالي التدفقات املالية الصافية إلى هذه البل

، وصل صافي تدفقات املساعدات 1022وتلعب دورا رئسسيا في نموها الاقتصادي والتنمية. في عام 

مليار  20.0مليار دوالر مقارنة مع  02.2إلانمائية الرسمية من جميع الجهات املانحة للبلدان النامية  

ات املساعدات . ومع ذل(، وخالل هذه الفترة، كان هناك انخفاض في تدفق1002دوالر في عام 

في  88.2مقارنة مع  1022مليار دوالر في  82.0إلانمائية الرسمية إلى بلدان منظمة التعاون إلاسالمي من 

. وفقا لذل(، انخفضت حصة منظمة التعاون إلاسالمي في مجموع املساعدات إلانمائية 1002عام 

في املائة في عام  82.0إلى  1002عام  في املائة في 22.2الرسمية املتدفقة إلى البلدان النامية أيضا من 

(. هذا يعني أن الدول ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي تلقت مساعدات إنمائية 8.2)الشكل  1022

 رسمية أقل باملقارنة مع البلدان النامية ألاخرى.

 صافي تدفقات املساعدات إلانمائية الرتسمية :7.4الشكل 

 أظهرت

تدفقات 

املساعدات 

ية إلانمائ

الرسمية 

إلى بلدان 

منظمة 

التعاون 

 إلاسالمي

 
 
إتجاها

نحو 

 إلانخفاض
 

 .World Bank, WDI Database and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر : 

ويالحظ أيضا تركز تدفقات املساعدات إلانمائية الرسمية إلى البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون 

في املائة من إجمالي تدفقات  22.1دول أعضاء في املنظمة  20 إلاسالمي في عدد قليل منها، حيث تلقت

املساعدات إلانمائية الرسمية إلى بلدان منظمة التعاون إلاسالمي. ومن بين البلدان العشر ألاوائل 

 3.2مليار دوالر، تليها باكستان ) 1.2املتلقية للتدفقات، تصدرت أفغانستان املقدمة مع تدفقات بلغت 
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مليار دوالر(  2.0مليار دوالر(، والعراق ) 1.0مليار دوالر(، واملوزمبيق ) 1.8وفلسطين ) مليار دوالر(،

 2.8مليارر دوالر( وساحل العاج ) 2.2مليار دوالر( وبنغالديش ) 2.1مليار دوالر(وأوغندا ) 2.4ونيجيريا )

عضوا انخفاضا في  بلدا 21مليار دوالر(. وخالل الفترة قيد النظر، شهدت  2.3مليار دوالر( ومالي )

 صافي تدفقات املساعدات إلانمائية الرسمية.

 املساعدات إلانمائية الرتسمية إلى الناتج املحلي إلاجمالي :8.4الشكل 

تمثل تدفقات 

املساعدات إلانمائية 

الرسمية أقل من 

واحد في املائة من 

الناتج املحلي إلاجمالي 

بلدا عضوا في  21في 

منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 

 .World Bank, WDI Database and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر : 

أن صافي مدفوعات املساعدات إلانمائية الرسمية كنسبة مئوية من الناتج املحلي  4.8ويبين الشكل 

. بشكل عام، تمثل املساعدات 1000إلاجمالي قد تراجعت بالنسبة لجميع مجموعات البالد منذ عام 

مية نسبة أعلى من الناتج املحلي إلاجمالي في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي من البلدان إلانمائية الرس

النامية ألاخرى. وانخفضت املساعدات إلانمائية الرسمية إلى الناتج املحلي إلاجمالي في البلدان النامية 

ثل، وفي دول منظمة . وبامل1022في املائة في  0.12إلى نسبة  1002في املائة في عام  0.30ألاخرى من 

في املائة في عام  0.22إلى  1002في املائة في عام  2.23التعاون إلاسالمي، انخفضت هذه النسبة من 

1022. 

 32.2نسبة  1022على الصعيد القطري الفردي، بلغت تدفقات املساعدات إلانمائية الرسمية في عام 

في املائة في  22.2في املائة في املوزمبيق، و 21.1يها في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي في أفغانستان، تل

في املائة في سيراليون . والجدير بالذكر أن تدفقات املساعدات  28.4في املائة في غامبيا، و 28.0توغو، و

بلدا عضوا في  21إلانمائية الرسمية مثلت أقل من واحد في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي في 

 املنظمة.
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 نصيب الفرد من املساعدات إلانمائية الرتسمية :2.4الشكل 

انخفض 

نصسب الفرد 

من املساعدات 

إلانمائية 

مية في الرس

 البلدان

ألاعضاء في 

 منظمة

التعاون 

إلاسالمي خالل 

 السنوات 
 

 World Bank, WDI Database and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر : 

اعدات إلانمائية الرسمية، شهد نصسب الفرد من املساعدات بالتوافق مع اتجاهات صافي تدفقات املس

دوالر في عام  31.1إلانمائية الرسمية انخفاضا في البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي من 

. في املقابل، ارتفع نصسب الفرد من املساعدات إلانمائية الرسمية 1022في عام  12.3إلى  1004

(. على 0.8)الشكل  1022دوالر في عام  12.3إلى  1002دوالر في  20.8ن للبلدان النامية ألاخرى م

الصعيد القطري الفردي، كان نصسب الفرد من املساعدات إلانمائية الرسمية في البلدان ألاعضاء في 

دوالر،  221دوالر، وسورينام  101دوالر، وغويانا  121ألاعلى في أفغانستان  1022املنظمة في عام 

 دوالر.  223دوالر وألاردن  218وجيبوتي 

 وضعية الاحتياطيات 5.4

 20.2إلى  1004تريليون دوالر في  2.2من  -باستثناء الذهب–ارتفع إجمالي الاحتياطيات في العالم 

تريليون دوالر في البلدان املتقدمة في حين  3.1. من هذا املبلغ، تم تسجيل 1021تريليون دوالر في عام 

(. وتجدر إلاشارة إلى أن 20.8ن دوالر كان من قبل الدول النامية )الشكل تريليو  2.2ما تبقى من 

، ولكن منذ ذل( 1008احتياطيات الدول املتقدمة كانت أعلى من تل( في البلدان النامية حتى عام 

، أكثر من ثلثي إجمالي العالم من الاحتياطيات 1021الحين تغيرت الوضعية بسرعة، واعتبارا من عام 

املائة( كان من نصسب البلدان النامية. على الرغم من أنه يمكن تفسيره، جزئيا، بارتفاع في  10.0)

التدفقات التجارية والفوائض الكبيرة في بعض البلدان النامية، مثل الصين والدول آلاسيوية الحديثة 

املالية في التصنيع والبلدان املصدرة للنفط في الشرق ألاوسط، ومن املرجح نتيجة لجهود إلاصالحات 

بعض البلدان النامية ذات العجز املزمن في الحساب الجاري لتحسين وضعية احتياطاتهم. ويبدو أن 

التنفيذ على نطاق واسع لتحرير حساب رأس املال في البلدان النامية أدى إلى الحاجة إلى تكديس 
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جئ في تدفقات رأس املال، الاحتياطيات أكثر وأكثر من أجل تخفيف التقلبات املالية مثل التحول املفا

 وتقليل إمكانية تعرضهم لألزمات املالية العاملية.

 إجمالي الاحتياطيات باتستثناء الذهب :11.4الشكل 

أظهرت 

حصة بلدان 
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إجمالي 

احتياطيات 

البلدان 
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 IMF, IFS Database 2012 and SESRIC BASEIND Databaseاملصدر : 

، انخفض إجمالي الاحتياطيات باستثناء الذهب في بلدان منظمة التعاون 8.20كما هو مبين في الشكل 

. من ناحية أخرى، 1021تريليون دوالر في عام  2.1إلى  1004تريليون دوالر في عام  2.1إلاسالمي من 

ياطيات البلدان النامية اتجاها نحو أظهرت حصة بلدان منظمة التعاون إلاسالمي في إجمالي احت

في  18.2، مقارنة ب 1021في املائة في عام  12.8الانخفاض خالل الفترة قيد النظر. وقد وصلت إلى 

. وحتى آلان، لوحظ تراكم الجزء ألاكبر من إجمالي الاحتياطيات لدول منظمة 1004املائة في عام 

في املائة من إجمالي  44.1فقط عشرة بلدان التعاون إلاسالمي في عدد قليل منها، حيث شكلت 

(. وتمثل اململكة العربية السعودية 22.8الاحتياطيات من مجموعة منظمة التعاون إلاسالمي )الشكل 

مليار دوالر من الاحتياطيات، أكثر من ثلث إجمالي الاحتياطيات لجميع دول منظمة  121وحدها؛ ب 

تأتي بعدها الجزائر، وماليزيا، وإندونسسيا، وتركيا، والعراق، في املائة(. ثم  80.4التعاون إلاسالمي )

 وإلامارات العربية املتحدة، ونيجيريا، ولبنان وقطر من حيث وضعيات احتياطاتهم.

في املائة تقريبا من دول منظمة التعاون إلاسالمي، والتي  40وعلى الصعيد القطري الفردي، حسنت 

. وحتى آلان، وعلى الرغم من أن 1021-1004ياطاتهم خالل الفترة تتوافر حولها البيانات، وضعيات احت

مصطلح "تحسين" يدل على وجود إضافة إلى هذه الاحتياطيات، فقد تحدث هذه الحالة حتى عندما 

يعاني بلد من العجز في ميزان حسابه الجاري، شريطة أن يتمكن من تمويل عجزه من خالل قنوات 

 ض الخارجي )الديون الخارجية( بدال من استخدام احتياطاته.التمويل الخارجية مثل الاقترا
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 1111البلدان العشر ألاوائل حسب إجمالي الاحتياطات،  :11.4الشكل 

 

 IMF, IFS Database 2012املصدر : 

على مر السنين، حصلت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم على احتياطيات ضخمة. ومع ذل(، 

الاقتصاد، ينبغي للبلدان الحفاظ على احتياطيات تعادل قيمة ثالثة أشهر من الواردات.  ووفقا لخبراء

وعادة ما تعتبر الاحتياطيات وسيلة مهمة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. ووفقا لدراسة 

 (؛ لعبت الاحتياطيات دورا مهما في1022صندوق النقد الدولي بعنوان "تقييم كفاية الاحتياطي" )

 مساعدة العديد من البلدان في شل آلاثار السلبية لألزمة ألاخيرة املالية والاقتصادية.

أشهر من  4.2و  2.2، تراوح احتياطي منظمة التعاون إلاسالمي بين 21.8وكما هو مبين في الشكل 

ة الواردات الشهرية. هذا يدل على أنه خالل الفترة قيد النظر، راكمت البلدان ألاعضاء في منظم

التعاون إلاسالمي احتياطيات في املتوسط أعلى من مستوى عتبة ثالثة أشهر بقيمة الواردات. وشهدت 

أشهر من قيمة  1.2البلدان النامية ألاخرى أيضا انخفاضا في الاحتياطات، انخفضت  من ما يعادل  

طي البلدان . ومع ذل(، من ناحية أخرى، ظل احتيا1022أشهر في عام  8.0حتى  1000الواردات في 

 1000املتقدمة دون عتبة ثالثة أشهر بما يعادل الواردات خالل الفترة قيد النظر، باستثناء العامين 

. ويمكن تفسير انخفاض أداء البلدان املتقدمة النمو بحقيقة أن البلدان التي تضم مؤسسات 1020و

 وسياسات جيدة عادة ما تعرف مستويات دنيا من الاحتياطيات.

بالحفاظ على احتياطيات  1022يد القطري الفردي، تصدرت ليبيا املرتبة ألاولى في عام وعلى الصع

 21.4شهرا(. ولبنان ) 31.2شهرا(، والسعودية ) 32.0شهر من الواردات، وتليها الجزائر ) 40.2تعادل 

ون، شهرا(. باستثناء سبعة بلدان أعضاء في املنظمة هي: بنغالديش، وسيرالي 23.2شهرا( والعراق )

والبحرين، واملالديف، وطاجكستان، وغينيا، والسودان والتي تتوفر حولها البيانات فإن جميع البلدان 

ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي أبقت الاحتياطي يعادل قيمة وارداتها ألكثر من ثالثة أشهر في عام 

1022 
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 إجمالي الاحتياطات بما يعادل أشهر من الوا دات :11.4الشكل 

، في املتوسط

راكمت البلدان 

ألاعضاء في 

منظمة 

التعاون 

إلاسالمي 

احتياطيات 

أعلى من 

املستوى 

املعياري لقيمة 

ثالثة أشهر من 

 الواردات
 

 World Bank, WDI Databaseاملصدر : 

 تحويالت العاملين في الخا ج 1.4

 01.1نظمة التعاون إلاسالمي من ارتفعت تدفقات تحويالت العاملين في الخارج للبلدان ألاعضاء في م

ألن  1000، على الرغم من انخفاض طفيف في 1022مليار دوالر في عام  224.2إلى  1002مليار دوالر في 

ألازمة املالية قد أضرت بشدة الاقتصادات املتقدمة حيث يعمل غالبية العمال من البلدان النامية، 

إلى أسرهم كما كانوا يرسلونها قبل ألازمة )الشكل  فقدوا وظائفهم أو غير قادرين على إرسال املال

23.8 .) 

  

 تدفقات تحويالت العاملين في الخا ج :13.4الشكل 

تدفقات 

تحويالت 

العاملين 

في الخارج 

إلى بلدان 

منظمة 

التعاون 

إلاسالمي 

هي في 

 ارتفاع.

 

 .World Bank, WDI Databaseاملصدر : 
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، ومن 1000أيضا من ألازمة الاقتصادية. وشهدت انخفاضا  في عام وباملثل، تعاني البلدان النامية 

مليار  22.1ناحية أخرى، انخفضت تدفقات تحويالت العاملين في الخارج إلى البلدان املتقدمة من 

ة قيد ر في املائة خالل الفت 31تفاعا ب أي ما يعادل ار  1022مليار في عام  08.0إلى  1002دوالر في عام 

 النظر.

البلدان العشر ألاوائل حسب تدفقات تحويالت العاملين في الخا ج كنسبة من تدفقات تحويالت  :14.4 الشكل

 1111العاملين في الخا ج إلى جميع بلدان منظمة التعاون إلاتسالمي، 

 

 .World Bank, WDI Databaseاملصدر : 

زت تدفقات تحويالت العاملين في كما كان الحال في معظم املجاميع الاقتصادية الكلية الرئسسية، ترك

، تصدرت نيجيريا ب 1022الخارج في بلدان منظمة التعاون إلاسالمي أيضا في عدد قليل منها. في عام 

في املائة من إجمالي  22.8مليار دوالر من تدفق تحويالت العاملين في الخارج، وهو ما يمثل  10.1

مليار  28.3نظمة التعاون إلاسالمي، تليها مصر )تدفقات تحويالت العاملين في الخارج لجميع دول م

مليار دوالر( ولبنان  2.4مليار دوالر( وأوغندا ) 21.2مليار دوالر(، وبنغالديش ) 21.1دوالر(، وباكستان )

مليار دوالر(،  3.0مليار دوالر(، وقطر ) 1.0مليار دوالر(، وإندونسسيا ) 2.1مليار دوالر( واملغرب ) 2.3)

في املائة من إجمالي تدفقات تحويالت  42مليار دوالر(. تمثل هذه الدول العشر، معا،  3.2وألاردن )

 العاملين في الخارج لجميع دول منظمة التعاون إلاسالمي.
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لى مشاريع استثمارية. ولذل(، إولية أن دور القطاع املالي في الاقتصاد هو تحويل املوارد من مدخرات إ

جملة أمور ، لتنمية اقتصادية سريعة، من خالل خلق سبال يأن جيد بشكل لي يعمل يمكن لنظام ما

وقد تلقت بالفعل أهمية  الاقتصادية إلانتاجية. منها كفاءة تخصيص املدخرات املحلية في ألانشطة

النمو الاقتصادي, ، كما برز توافق قوي  حول قدرا كبيرا من الاهتمام في الكتابات الحديثة  هذا الدور 

أن جودة أداء الوسطاء املاليين لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي.  عن ي الاراء في العقد املاض يف

 والبسئة التمكينية.التنمية املالية، و العالقة بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية،  2.2يعرض الشكل و 

دا بالتنمية الاقتصادية و من املهم أن نهتم بعملية التنمية املالية ألن لديها عالقة وثيقة ج

الطويل وتقلل الفقر، وبالتالي تحسن الرعاية ذ تحسن النمو املستدام على املدى إوالاجتماعية. 

خصائص النظام املالي  تعتمدو نظمة املالية ال توجد من فراغ. يضا أن ألا أالاجتماعية. و يبرز الشكل 

  الي وسياسات أخرى ذات صلة.على البسئة التمكينية، التي تتكون من سياسات القطاع امل

الاسالمي. فبعض البلدان  التعاون تعرف درجات التنمية املالية تباينا كبيرا عبر منا طق منظمة كما 

ألاعضاء، بما في ذل( ماليزيا وتركيا وألاردن ودول مجلس التعاون الخليجي تعرف تقدما جيدا نسبيا 

صرفية والتأمينات وغيرها من املؤسسات املالية، ولها أنظمة مالية متطورة بما في ذل( الخدمات امل

خرا في مراحل أت خرى فعالة؛ في حين تعرف الكثير من الدول ألا نظمة رقابية وإشرافية مالية أكما لها 

لتعزيز البسئة  كثرأحسن، و احتياجات لأل  وهذا، بدوره، يعطي مجاال كبيرا للتغيير تطورها املالي.

 .إلاسالمي التعاون املالي في بلدان منظمة  املؤسساتية و تنمية القطاع

 

 

 

املالي القطاع تنمية  الخامس القسم  

 الجزء الماني

 التطو ات الاقتصادية ألاخيرة

في بلدان منظمة التعاون 

 إلاتسالمي
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متعدد ألاوجه ويشمل لسس فقط املجاميع النقدية وبعض املؤشرات عالية مفهوم التنمية املالية هو 

الانفتاح ودرجة املنافسة، و التردد ولكن أيضا أبعادا طويلة ألاجل مثل جودة التنظيم وإلاشراف، 

ق الخدمات املالية، وتنوع وعمق ألاسواق املالية واملنتجات. في مدى اختراو القدرات املؤسسية، و املالي، 

هذا السياق، يركز هذا القسم على املؤشرات الرئسسية لتعريف مستوى التنمية املالية في بلدان 

ألاخرى، وكذل( البلدان  البلدان النامية مقابلإلاسالمي، و تحديد معايير لهم  التعاون منظمة 

 املتقدمة.

 تنمية القطاع املالي: 1.5الشكل 

 Based on the literature review in Cihák, Demirgüç-Kunt, Feyen, and Levine 2012 املصدر:

 ق املاليالعم 1.5

( القطاعات و الوكالء 2ثالثة أبعاد:  خالل املالي من عمقالنظرية، غالبا ما يوصف المن الناحية 

والاستثمار، بما في ذل(  قرارات املدخراتجل أية من قادرون على استخدام مجموعة من ألاسواق املال

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 التنمية املالية

ستدام على املدى الطويل، الحد من الفقر()نمو م الرعاية الاجتماعية  

 املالية التنمية نتائج

 التعميق -

 الوصول  -

 الكفاءة -

 الاستقرار -

 وظائف القطاع املالي

تخصيص رأس املال، ورصد و معلومات حول الاستثمارات,  إنتاج

تجميع و ؛ الاستثمارات وممارسة حوكمة الشركات، وإدارة املخاطر

 دل السلع والخدماتتبا سهيل، وتاملدخرات

 

 

 البيئة التمكينية 

 )أمملة( تسياتسات وميزات أخرى 

إطار سياسة الاقتصاد الكلي)على سبيل املثال،نظام سعر  -

الصرف والسياسة النقدية والسياسة الضريبية, فرض ضوابط 

 على رؤوس الاموال(

 إلاطار القانوني، ورأس املال الاجتماعي، وما إلى ذل(-

 لنظامالتركيز في ا -

 الاخضاع الشراف دولي, الدولرة -

 املختا ة تسياتسات القطاع املالي

النظام )الاحتياط الجزئي و الكلي, تسيير الاعمال, الخ -

)... 

التدخالت املباشرة )ملكية الدولة، الضمانات -

 (والاعانات،و توفير السيولة

، الفرص تكافؤسياسة املنافسة في مجال التمويل ) -

 وج، الخ.(الدخول / الخر 

 تعزيز البنية التحتية املالية / التكنولوجيا -



 

 88 مركز ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )سسسري((

المالي القطاع تنمية    

وألاسواق قادرون على نشر كميات كبيرة من  ن و ( الوسطاء املالي1 ؛(الوصول الاستحقاقات املتنوعة )

( 3و  ؛ماثلة في أسعار ألاصول )السيولة(محركات إلى دون الاضطرار قيمة التداول رأس املال وإدارة 

مجموعة واسعة من ألاصول في تقاسم املخاطر )التغطية اوالتنويع(. يمكن للقطاع املالي إنشاء 

 في الناتج املحلي الواسع بمعناها النقوداملقياس املتري الشائع لتحديد درجة العمق املالي هو نسبة 

العمق املالي. كما هو موضح في الشكل و  . يرتبط ارتفاع هذه النسبة عموما بزيادة السيولة11إلاجمالي

بالنسبة إلى الناتج املحلي إلاجمالي لبلدان  النقود بمعناها الواسعجيل متوسط حجم تم تس 2.2

فى املائة فى البلدان النامية  202, باملقارنة مع 1022فى املائة فى  22.1ب  الاسالمي التعاون منظمة 

عضاء ألا ول في البلدان املتقدمة. هذا الوضع يشير بوضوح إلى أن القطاع املالي في الد 210.4الاخرى، 

خرا عن نظرائه في البلدان النامية فضال عن البلدان املتقدمة من حيث توفير السيولة أمازال مت

 الكافية وتحسين فرص الاستثمار في الاقتصاد بتكلفة أقل.

 إلاجمالي املحلي الناتج إلىبمعناها الواتسع  النقود نسبة :1.5الشكل 

 هناك

 حاجة

 قوية

 تعميقل

أكثر 
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 .IMF International Financial Statistics (IFS) Database, World Bank WDI Databaseاملصدر : 

الاقتصاد فوائد الاستقرار ا بعين الاعتبار الرأي املقبول على نطاق واسع أن التعميق املالي يمنح ذخأ 

 من فوائد الاستقرار. على لدان منظمة التعاون إلاسالمي مجردةب تبدو ،بتحفظالهامة، وإن كان ذل( 

سبيل املثال، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، من خالل زيادة حجم املعامالت 

لتعميق املالي أن يعزز قدرة النظام املالي في بلد لتدفقات رؤوس ألاموال املتوسطة دون يمكن لاملالية، 

(. كما يمكن من تخفيض الاعتماد على IMF  ،1022أسعار ألاصول وأسعار الصرف ) تقلبات كبيرة في

املدخرات ألاجنبية والتخفيف من أخطاء امليزانية العمومية من خالل الزيادة في  نطاق جمع ألاموال في 

                                                           
لحكومة ل لتابعةادوق النقد الدولي النقود بمعناها الواسع على أنها مجموع العملة خارج البنوك، الودائع تحت الطلب عدا تلك صن عرفي  11

األوراق المركزية، والوقت، والمدخرات، والودائع بالعملة األجنبية للقطاعات المقيمة بخالف الحكومة المركزية؛ الشيكات المصرفية والسياحية؛ و 
 األخرى مثل شهادات اإليداع واألوراق التجارية6 المالية
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 يمكن أن توفر ألاسواق املاليةو  (.1022)البن( الدولي،  استحقاق أكبر  العمالت املحلية وفي آجال

املعمقة مصادر بديلة للتمويل خالل أوقات التوتر الدولي والحد من التداعيات السلبية املترتبة، كما 

خيرة. حتى آلان، يمكن لألسواق املالية املعمقة أيضا اجتذاب تدفقات زمة املالية العاملية ألا يتضح في ألا 

يحدث  . وعالوة على ذل(، يمكن أنرأس املال املتقلبة،و تعقيد إدارة الاقتصاد الكلي القتصاد البالد

 . على املستوى وإفالسات الحقةالتعميق املالي بسرعة كبيرة جدا، مما يؤدي إلى طفرات الائتمان 

املنهجي، إذا أديرت كل هذه العوامل بشكل صحيح، يمكن أن تخفف من الحاجة إلى تكديس ألاصول 

 (.Maziad et al., 2011ن تعزز التكيف على الصعيد العالمي )أألاجنبية، و 

 (  1111) ألاتسهم؟ أو الدين مع العمق املالي: النمو :3.5الشكل 

 النظم

 في املالية

 البلدان

 ةدماملتق

 أكثر هي

 انحرافا

 نحو

 الديون 

 

 World Bank Financial Development and Structure Dataset (April 2013), World Bank Global Financial Developmentاملصدر : 

Database (April 2013), and Bankscope 

 -مزج املؤسسات وألاسواق املالية في الاقتصاد  -مسألة الهيكلة املالية  من ناحية أخرى، تعتبر

موضوعا هاما في املناقشات املتعلقة بالسياسات العامة. وتقترن الهيكلة املالية عادة بحجم الائتمان 

خرى لتطوير الهيكلة املالية بالنظر في الاتجاه الذي أفاقا آسوق ألاسهم. هذا يعطي املصرفي ورسملة 

سهم صورة شاملة لألهمية النسبية للديون و ألا  2.1الشكل  ظهر يتبناه النظام املالي. في هذا الصدد, ي

النامية  البلدان معسواق املالية للبلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي مقارنة في تعميق ألا 
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وال, في البيانات املتوفرة اعتبارا من أوكذل( البلدان املتقدمة. كما يبين بعض النتائج الهامة. ألاخرى 

 -كثر توازنا أبالنسبة للديون وألاسهم في دول منظمة التعاون إلاسالمي  النمو , يعتبر مسار1022عام 

درجة )أحمر، منقط( الذي  82لخط كما توجد العديد من دول منظمة التعاون إلاسالمي في محيط ا

سهم في يمر عبر النقاط التي تتساوى فيها حصة الديون في الناتج املحلي إلاجمالي مع حصة رسملة ألا 

تنحرف نحو الديون باملقارنة ألاخرى ن اقتصادات البلدان النامية أالناتج املحلي إلاجمالي. كما يتبين 

ظهرت البلدان املتقدمة أعلى أ ،خرى أومن جهة  سالمي.مع البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلا 

تقريبا فوق  البلدان املتقدمةظهر جميع ت ، حيثعلى الناتج املحلي إلاجماليقروض مستويات نسب ال

 املتقدمة الدول  من كبيرة وأغلبيةأكبر من الناتج املحلي الاجمالي.  قروضعلى نسب  املستوى املذكور 

 يشير إلى كيفية اختالف هذا مؤشر إلاجمالي.  املحلي ناتجها من أكثر القروض عرض مستويات لديها

البلدان النامية، وال سيما البلدان الاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي، عن الدول املتقدمة في 

 ،تعارضتهذه النتيجة لسست متوافقة، إذا لم لهذه البلدان.  ألاهمية النسبية لألسهم مقابل الديون 

جروا مؤخرا دراسة تجريبية للهيكلة املالية، أ( الذين (demirgüç - kunt et al 2012اسة مع نتائج در 

ووجدوا أنه، مع تطور الاقتصادات، هناك زيادة في استخدام الخدمات التي تقدمها أسواق ألاوراق 

سهمها صغيرة ممثلة أ -املالية نسبة لتل( التي تقدمها املصارف. ثانيا، تعتبر الديون و الاسهم في مهدها 

نسبيا في الناتج املحلي إلاجمالي في ألاسواق املالية ملعظم بلدان منظمة التعاون إلاسالمي باستثناء عدد 

 قليل مثل ماليزيا والبحرين وألاردن.

 الوصول الى الخدمات املالية 1.5

ور القطاع املالي( يرتبط الحصول على املوارد املالية ارتباطا وثيقا بالتعميق املالي )مؤشر آخر على تط

عندما ينظر إليها من منظور الحد من املخاطر وحساسية الفئات املحرومة في املجتمع. رغم أنه من 

ن تعميق املالية سيزيد من قدرة ألافراد وألاسر في الحصول على الخدمات املالية ألاساسية، أاملتوقع 

جميع، كما تبين في الدراسات نظمة املالية معمقة دون تقديم الخدمات لليمكن أن تصبح ألا 

 .12الحديثة

يمكن رصد الوصول إلى الخدمات املالية الاستهالكية ألاساسية من قبل ألافراد بشكل رئسس ي من  

. في هذا الصدد، : استخدامهم للخدمات املالية وتوعية العمالء على كيفية استعمالهاخالل مؤشرين

لسكان البالغين الذين لديهم حساب في مؤسسة أسهم ا 2.8، يعرض الشكل 1022باستخدام بيانات 

ه اعتبارا أنيكشف الرسم البياني  مالية، وقاموا بإجراء عمليات اقتراض أو إدخار خالل العام املاض ي.

حساب في  مفي املائة فقط من املواطنين في منظمة التعاون إلاسالمي لديه 14ه أن, 1022من عام 

في املائة ، على التوالي, بنشاطات الادخار والاقتراض.  4.8 و 22.3مؤسسة مالية في حين يقوم فقط 

                                                           
 Kunt-Demirguc ،21026انظر، على سبيل المثال،  12
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 املائة في 02.1 و 82 املتوسط في حيث ألاخرى  املتقدمة والبلدان النامية بالبلدان ضعيفة مقارنة هذه

و من املالحظ أن ما نسميه "فائض الادخار"، أي الفرق في النسب معلقة.  لديهم حسابات البالغين من

لسكان املدخرين واملقترضين، يتزايد ونحن نمض ي من السسار إلى اليمين في الرسم البياني، املئوية من ا

 أي من دول منظمة التعاون إلاسالمي إلى البلدان املتقدمة. 

 مصرفية حسابات لديها التي ألاتسر :4.5الشكل 
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 IMF International Financial Statistics (IFS) Database, World Bank WDIاملصدر : 

، ألاحجام النسبية من القروض والودائع املصرفية التجارية فيما 2.2ومن ناحية أخرى،يوضح الشكل 

ك , يتوافق حجم قروض البنو 1022يتعلق بالناتج املحلي إلاجمالي في مختلف البلدان. ففي سنة 

في املائة من الناتج  13.1و  20.8مع في املتوسط  منظمة التعاون إلاسالميالتجارية والودائع في بلدان 

املحلي إلاجمالي، على التوالي. تعتبر هذه ألارقام متدنية باملقارنة مع البلدان النامية ألاخرى حيث تبلغ 

في املائة، على التوالي. و  40.4و  20.2ألاحجام النسبية من القروض والودائع املصرفية التجارية من 

رغم  -في املائة من الناتج املحلي إلاجمالي للقروض 00تصل هذه النسبة في البلدان املتقدمة النمو إلى 

 في املائة في الودائع. 200.0و  -1004التقلص الكبير في الائتمان خالل الاضطراب املالي في 

دون وجود فرص للحصول على الخدمات املالية ألاساسية في قلة التوعية عائقا حرجا تحول  و تعتبر

، على وجه الخصوص. يحتمل ان منظمة التعاون إلاسالميمعظم املناطق النامية، بصفة عامة، ودول 

تكون تكاليف الاستثمار مرتفعة مقارنة مع حجم ألاعمال, بسبب ارتفاع نفقات إنشاء وتشغيل فروع 

في عدد من  ى دخول الخدمات املالية بين السكانإل 1.2ير الشكل البن( وأجهزة الصراف آلالي. يش

منظمة تتميز بلدان و من البالغين.  200,000الصرف الالي بالنسبة ل  وأجهزةفروع البن( التجاري 

في سنة فجدا من فروع وأجهزة الصراف آلالي. بمستوى منخفض  ،, في املتوسط التعاون إلاسالمي

 نسمة، 200,000من فروع املصارف التجارية لكل  20.8عضاء متوسط , كان لدى الدول الا 1022

فى البلدان املتقدمة النمو )اللوحة السسرى(.  وعلى 32.4في بلدان نامية أخرى، و  22.1باملقارنة مع 
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 (املحلي الناتج إجمالي من)٪  التجا ية البنوك في والودائع املستحقة القروض :5.5الشكل 

 

 .IMF Financial Access Survey (FAS), World Bank WDI Database املصدر :

الرغم من ان  بلدان منظمة التعاون إلاسالمي بعيدة إلى حد ما في املقارنة من حيث الكثافة السكانية 

وعلى الرغم من التقدم  وأجهزة الصرف. مع البلدان النامية ألاخرى، بقدر ما يتعلق الكثافة السكانية

نسمة في بلدان  200,000سنوات، فإن متوسط عدد بطاقات الصراف آلالي ل  2دى املحرز على م

وال تزال تتخلف عن البلدان النامية  1022في  22.1لم تعرف إال زيادة  منظمة التعاون إلاسالمي

 (.281.0( فضال عن البلدان املتقدمة النمو )32.4ألاخرى )

 آلالي الصراف وأجهزة الفروع خالل من السكان بين املالية الخدمات : تغلغل1.5الشكل 

 

 ..IMF IFS Database, World Bank WDI Database املصدر :
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 ةاملالي والكفاءة الاتستقرا  3.5

تعتبر درجات الاستقرارو الكفاءة املاليين من السمات الهامة لتطوير القطاع املالي. و هي مترابطة بشكل 

الية. ومن جهة أخرى, ينبغي على القطاع املالي أن يكون فعاال وثيق مع عملية أوسع نطاقا للتنمية امل

وقادرا على أداء املهام املتوسطة بأقل تكلفة ممكنة, ،من اجل أداء وظائفه على اتم وجه. فإذا كانت 

والحكومات. يجري القسم الفرعي الوساطة مكلفة، ستؤدي الى ارتفاع التكاليف على ألاسر والشركات 

والكفاءة القطاع املالي من خالل متابعة املتغيرات الرئسسية بما فيها تركيز البن( بن(  تحليال الستقرار 

Z  نقاط )تعرف بمجموع رؤوس الاموال املوجودة والعائدة لألصول، مقسوما على الانحراف املعياري

 من العائد على الاصول(, انتشار القروض و الودائع والعائد على الاصول.

  التركيز 1.3.5

ل تركيز البن( على التمويل في بلد ما أصول أكبر ثالثة بنوك تجارية كحصة من إجمالي ألاصول يمث

البن( هو  املصرفية التجارية في ذل( البلد. هناك وجهات نظر متنوعة في ألادب حول ما إذا كان تركيز

 مصدر السالمة املالية أو الهشاشة.

نوك الكبيرة القيام بتنويع أفضل، وبالتالي جعل الانظمة يقدم أنصار التركيز ثالثة حجج: أوال، يمكن للب

املالية التي يعملون فيها أقل هشاشة من التي تعمل بها العديد من البنوك الصغيرة. ثانيا، تجلب 

توفير  -ألانظمة املصرفية املركزة وفورات الحجم، وتعزيز ألارباح، وبالتالي التقليل من هشاشة البن( 

لصدمات املعاكسة. ثالثا، فيما يتعلق برصد القدرات، تتمتع بعض املصارف "منطقة عازلة" ضد ا

 تكون  سوف البنوك على الشركات سيطرة بحيثالكبرى بقوة رصد أسهل بكثير من البنوك الصغيرة 

 معارضة نظر وجهةو  .املركز املصرفي النظام في وضوحا أقل العدوى  انتقال ومخاطر فعالية أكثر

 هذه، النظر لوجهة ووفقا. الهشاشة من أعلى مستوى مع  يتوافق املالي الهيكل في أعلى تركيز أنتقول 

 تكثف الذي -" تفشل أن من أكبر" ةضمنيسياسات  من خالل عاناتإ الكبيرة البنوكتتلقى  ،أوال

 املصرفي النظام يصبح ،اثاني. املالي النظام هشاشة زيادة وبالتالي، املجازفة، لخوض لديهم الحوافز

 خالفا، لرصد صعوبة أكثر يجعلها وهذاوتعقيدها وانفتاحها.  ،القليلة البنوكتزداد حصة و  تركيزا أكثر

 على أكبر قدرة ذات الكبيرة البنوك من قليل عدديميل  ثالثا،. النظام هشاشة وزيادة سابق، لرأي

 Beck et مخاطر تحمل على الشركات حث وبالتالي، للشركات، مرتفعة فائدة أسعاروضع  إلى السوق 

al (2003) .الاحتكار مثل تتصرف أن يمكن أنها كما. 

مستوى تركيز بن( في البلدان ألاعضاء متوسط  2.2الشكل يصور في ضوء هذه املعلومات ألاساسية، 

، اعتبارا من عام ويالحظ من الشكلمجموعات البلدان ألاخرى . بإلاسالمي، مقارنة التعاون في منظمة 

إلاسالمي تتركز في أكبر ثالثة بنوك التعاون ف ألاصول املصرفية في دول منظمة أكثر من نصأن ، 1022

مستوى التركيز بشكل كبير في البلدان ارتفع ، بعد اندالع ألازمة املالية العاملية، 1000. في عام 
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التعاون مستوى تركيز بن( في البلدان ألاعضاء في منظمة و بدأت في الانخفاض تدريجيا. و ألاعضاء، 

البلدان النامية ألاخرى وعلى مقربة من أن سالمي، في ضوء حالته الحالية، هو أعلى من متوسط إلا 

البلدان النامية لم تتأثر نسبيا من ألازمة املالية العاملية، فإن الصورة  ألننظرا و البلدان املتقدمة. 

المي باملقارنة مع البلدان إلاس التعاون تركيز البن( في البلدان النامية )أي بلدان منظمة لختلطة امل

النامية ألاخرى ( يجعل من الصعب استنتاج عالقة سببية معينة بين مستوى تركيز البن( والهشاشة 

ثال البلدان املتقدمة خالل ألازمة املالية العاملية ألاخيرة تقدم أدلة قوية ماملالية . ومع ذل(، فإن 

ليل من البنوك ، يمكن أن تصبح هذه البنوك أكثر ألاصول املصرفية في عدد ق تمفادها أنه إذا تركز 

، والوصول إلى النقطة التي يكتسبون أهمية النظامية لنظام باعتباره كله اتعقيدا بكثير في عملياته

 .وتؤدي إلى تفاقم تأثير ألازمات

 (فى املائةالبنكي ) : التركيز7.5الشكل 

 

 World Bank Financial Development and Structure Dataset (April 2013), World Bank Global Financial املصدر :

Development Database (April 2013), and Bankscope 

 الافالس 1.3.5

 العاملية خسائر كبيرة للمؤسسات املالية. ومع ذل(، كانت مستويات الخسائرحدثت ألازمة املالية أ

ذل( بشكل رئسس ي إلى املستويات املختلفة للمجازفة. متباينة عبر املؤسسات وكدل( البلدان. ويعزى 

من ناحية أخرى، يقبل على نطاق واسع أنه كلما كان ألحد البنوك استعداد لخوض املجازفة، واملزيد 

درجة ، و هو -Zفي هذا الصدد يستخدم البن(  .فالسمن الاستدانة ما هو عليه وأقرب إلى عتبة إلا 

قد تم استخدامه بشكل متكرر في الدراسات الحديثة لتحليل . و 13مقياس لقياس احتمال إلافالس

درجة هي عكس احتمال إلافالس، أي ان  -Z محددات املخاطرة البنكية في فترة ما قبل ألازمة. تعتبر

(. 2.2)انظر الجدول  نقاط تشير إلى أن البن( يتحمل مخاطر أقل و أكثر استقرارا-Zأعلى  نسبة ل

                                                           
 الى درجة إفالس البنك6 هبط تلبنك لاألصول  جعل العائدات علىتعدد االنحرافات المعيارية التي ب -Zالبنك  درجة عرفت  13

44

48

52

56

60

64

بلدان منظمة التعاون 
 اإلسالمي

 العالم البلدان المتقدمة البلدان النامية األخرى

ية
ئو

 م
بة

س
ن

 

2007 2008 2009 2010 2011



 

 95 مركز ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )سسسري((

سالمياإل التعاون منظمة في االقتصادية التوقعات    

الدرجة املعيارية، ويمكن استخدامه كمؤشر للمدى ية لبلد ما متوسط عندما تبلغ املؤسسات املال

الدرجات املعيارية ملختلف  2.4الافتراض ي املرجح للنظام املالي للبلد ككل. يقارن الرسم البياني 

مرجحة حسب حجم ألاصول املصرفية في كل بلد. و قد لوحظ أن تأثيرات ألازمة املالية  -البلدان

تقرار الانظمة املالية مختلفة ومتنوعة. ففي البلدان املتقدمة كان لالزمة تأثيرات سلبية العاملية على اس

في حين  – 1004كما يتبين من هبوط الدرجة املعيارية في عام  -خطيرة على استقرار الانظمة املالية 

وحظ تحسن في كانت التاثيرات على الاستقرار املالي في دول منظمة التعاون إلاسالمي محدودة.  كما ل

-1000الاستقرار املالي للبلدان النامية ألاخرى. غير انه يبدوان التحسسنات املهمة في فترة ما بعد ألازمة 

لسس هناك استثناء في دول  -,عرفت انعكاسا في الدرجات املعيارية العشرات في مختلف البلدان 1020

 منظمة التعاون إلاسالمي. 

 (الافالس ترجيح) البنكية املعيا ية : الد جات8.5الشكل 

 

 World Bank Financial Development and Structure Dataset (April 2013), World Bank Global Financial املصدر :

Development Database (April 2013), and Bankscope 

 إنثشا  معدل الفائدة 3.3.5

أي الفرق بين سعر الاقتراض، وهو السعر  الودائع إلى إلاقراض انتشاريشيرانتشار معدل الفائدة الى 

الذي تتقاضاه البنوك على قروض القطاع الخاص، ومعدل الفائدة على الودائع, و هو نسبة تقدمها 

البنوك التجارية على الودائع ملدة ثالثة أشهر. رغم أن الشروط وألاحكام التي تتعلق بهذه الفوائد 

ابليتها للمقارنة،  الا انها تستخدم بكثرة لقياس مستوى الكفاءة تختلف حسب البلدان، مما يحد من ق

في القطاع املصرفي في بلدان مختلفة. ومن املعروف على نطاق واسع أن إلاقتراض في صندوق ألامانات 

ينتشر حسب ارتفاع هوامش الربح التي هي بدورها، تسبب الافتقار إلى املنافسة في القطاع املالي 

((. يبين 2004) Demirgüç-Kunt and Huizinga (1999) Beck and Fuchsاملثال،  )انظر، على سبيل

باملقارنة  1022-1002سعر الفائدة في دول منظمة التعاون إلاسالمي خالل فترة متوسط  2.0الشكل 

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011

ك 
بن

Z-
جة

ر
د

 

 العالم البلدان المتقدمة البلدان النامية األخرى بلدان منظمة التعاون اإلسالمي



 

 96 مركز ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية )سسسري((

المالي القطاع تنمية    

حجم  مع مجموعات البلدان ألاخرى. يتم حساب متوسط سعر الفائدة لبلد ما من خالل متوسط 

الامريكي. و تشير الحسابات إلى وجود هوامش كبيرة بين القروض وأسعار  ودائع، بالدوالر القروض و ال

باملقارنة مع تل( املوجودة في البلدان املتقدمة،  منظمة التعاون إلاسالميالفائدة على الودائع في بلدان 

 ولكن أقل من تل( في البلدان النامية ألاخرى.

 (فى املائة: انثشا  أتسعا  الفوائد )2.5الشكل 

 

 World Bank Financial Development and Structure Dataset (April 2013), World Bank Global Financial : املصدر :

Development Database (April 2013), and Bankscope. 

 صول على ألا  اتالعائد 4.3.5

د املؤسسات املالية عائدات أعلى على توجد عالقة معقدة بين كفاءة النظام املالي والربح. فقد تول

أصولها ملجرد ان لديها كفاءة في استخدام أصولها، كما انها قد تفعل ذل( بسبب عدم عدم الكفاءة 

التنفيذية و ضرورة تحديد سقف هوامش القروض من أجل أن تكون قادرة على تغطية الخسائر 

مليات. كما  تجعل عوامل اخرى استيعاب املحتملة التي قد تتكبدها املؤسسات بسبب عدم كفاءة الع

هذه العالقة صعبا للغاية لتضمنها السياسات النقدية العامة و ظروف الاقتصاد العام. يمكن لنظام 

مالي غير فعال نشر ربحية عالية نسبيا إذا كان يسثمر في وقت الازدهار الاقتصادي في حين ان نظاما 

نظرة على  2.20مالية. في ضوء ما سبق، يوضح الشكل  ماليا فعاال قد يولد خسائراذا واجه ازمة

باملقارنة مع غيرها من البلدان  منظمة التعاون إلاسالميالعائد على الاصول في البنوك التجارية لبلدان 

منظمة التعاون النامية وكذل( البلدان املتقدمة النمو. وقد كان القطاع املصرفي التجاري في دول 

أعلى بكثير على الاصول باملقارنة مع مجموعات البلدان ألاخرى . وخاصة بعد  ،يولد عائدات إلاسالمي

. ومن جهة أخرى، تعتبر هوامش الربح في البلدان املتقدمة أكثر صرامة بوجه عام ، وال 1000عام 

الحصول على مبالغ أكبر من السيولة  -سيما الانظمة املالية بسبب الاستفادة من اقتصادات الحجم 

, فإن 1004مع ألازمة املالية العاملية التي اندلعت في و  قل، ومن ثم انخفاض هامش الاقتراض.بتكلفة ا
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منظمة أرباح البن( التجاري تقلصت بشكل ملحوظ في جميع املجاالت. ومن الجدير بالذكر أن بلدان 

راجع العائدات كما يتضح من ت -تاثرت كثيرا خالل الحقبة الثانية من ألازمة املالية  التعاون إلاسالمي

خالفا للحقبة ألاولى كما في حالة البلدان النامية ألاخرى، وكذل( املتقدمة. في فترة ما بعد  – 1000في 

، فقد عادت حالة عائدات الخدمات املصرفية التجارية الى أعلى نسبة 1020ألازمة ابتداءا من عام 

 . 1022ماشات الكبيرة ألاخرى في عام على الرغم من الانك منظمة التعاون إلاسالميبسرعة في بلدان 

 (فى املائةألاصول ) على : العائدات11.5الشكل 

 

 World Bank Financial Development and Structure Dataset (April 2013), World Bank Global Financialاملصدر 

Development Database (April 2013), and Bankscope 

  الانفتاح املالي 4.5

تقوم جوانب الانفتاح املالي بتقييم مدى مالءمة أنظمة الصرف التي تفرضها البلدان وبالبحث في ما 

إذا كان هناك قيود كبيرة على تجارة ألاصول املالية أو العمالت من الاجانب واملقيمين. اذ يمكن للقيود 

 املفروضة على املعامالت عرقلة تجارة السلع والخدمات إلى حد كبير. 

فس السياق، يمكن لعمليات الصرف املتعددة وأسعار الصرف املنحرفة اعاقة التجارة وتحديد ون

املوارد. كما ان القيود املفروضة على رؤوس الاموال، ، قد تكون هناك حاجة إال إذا الترتسبات 

ي املؤسسية املناسبة، بما في ذل( اللوائح التحوطية وإلاشراف، في مكانها الصحيح.  وبسنما تجر 

مناقشة ألازمات املالية والعمالت وتحرير التجارة، فان حساب رأسمالي مفتوح دون رقابة والكشف عن 

املعلومات يمكن أن يزيد من خطر الانهيار املالي. مع املؤسسات املناسبة، ومع ذل(، يمكن القتصاد 

ميع أنحاء العالم فضال مفتوح ماليا الاستفادة من تمويل املشاريع الاستثمارية املحلية الواعدة في ج

 ,Creane, Goyal)عن تخصيص املدخرات املحلية إلى بدائل استثمارية واعدة على الصعيد العالمي 

Mobarak and Sab, 2004). 
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 1111-1111 لالنفتاح املالي، ايتو-لقيم مؤشر شين وفقا البلدان : توزيع11.5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Chinn and Ito (2013). Data extracted from authors’ website at: http://web.pdx.edu/~ito/Chinnاملصدر 

Ito_website.htm 

(. يعتمد هذا 1004و ايتو,  chinnمؤشر قياس درجة الانفتاح الراسمالي للبلد )هو  ايتو -شينمؤشر 

ا ذكر في املؤشر على متغيرات تدوين وجدولة القيود املفروضة على املعامالت املالية عبر الحدود كم

التقريرالسنوي لصندوق النقد الدولي عن الترتسبات و القيود على الصرف.  تتراوح قيم هذا املؤشر بين 

تعبر القيمتين على التوالي "ألاقل انفتاحا ماليا" و "ألاكثر انفتاحا ماليا". ويبين الشكل , و  1.81و  -2.41

، 1022وفقا لهذا الرسم البياني، في عام  هم.توزيع مختلف البلدان وفقا لنتائج املؤشر الخاص ب 2.2

في املائة من البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي في الئحة الدول ذات الانفتاح املالي  22كانت 

املنخفض، مع وضع عالمة الربع الادنى من درجات املؤشر. وقد كانت هذه النسبة أعلى من ذل( في 

البلدان ألاعضاء على نحو رديء مقارنة بالدول النامية ألاخرى وكذل(  في املائة. 18، بقيمة 1000عام 

. من ناحية أخرى, 1022في املائة ، على التوالي، في عام  3في املائة و  81البلدان املتقدمة, التي تمثل 

إيتو ، مما يدل -حسب مؤشر شين 1022في املائة من البلدان املتقدمة تقع في أعلى الربع في عام  30

في املائة من دول منظمة التعاون إلاسالمي في  12ى أعلى مستوى من الانفتاح املالي، كما صنفت عل

نفس املجال.  وتشير هذه ألارقام إلى أن بلدان منظمة التعاون إلاسالمي هي أكثر تحفظا في إدارة 

 املالية. حسابات رأس املال وفرض قيود أكثر كثافة نسبيا على تدفق رأس املال من خالل أنظمتها
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م للغاية في مجال التنمية الاقتصادية ابنية التحتية التي تعمل بصورة جيدة وفعالة بدور هتحض ى ال

والاجتماعية. فهي تحسن من مستويات املعسشة، وتجذب املزيد من الشركات، وتدعم عملية إنتاج 

السلع الزراعية والصناعية من خالل خفض التكاليف. كما أنها تساعد على التكامل الاقتصادي 

روابط النقل والاتصاالت  سسر تكما  .الحصول على السلع والخدمات عن طريق تسهيلل التجارة وتسه

الجيدة للعديد من البلدان الوصول إلى ألاسواق الدولية، مما يعتبر ذا أهمية كبيرة خاصة بالنسبة 

إلاقتصاد و تزيد من فرص العمل،  على إيجابياالبنية التحتية  مشاريع أثر ت  .الساحليةللبلدان غير 

ر أن مرافق البنية لسس فقط ألغراض البناء على املدى القصير ولكن أيضا على املدى البعيد، بإعتبا

نهج جانب الطلب، يمكننا القول أن مباتباع . مناطقها إلىزيد من الشركات التحتية من شأنها جذب امل

 .مشاريع البنية التحتية تخلق طلب اليد العاملة املاهرة واملواد الوسيطة الستخدامها كمدخالت

عمل أو إلانتاج املحلي للمواد واستجابة لهذا الطلب، يمكن اتخاذ مبادرات مثل التدريب على ال

  .بعيدالوسيطة، مما سوف يعود بالنفع على الاقتصاد على املدى ال

يتبين لنا أن ألامم التي تعتبر اليوم متقدمة بدأت أعاله،  املزايا املذكورة إلاعتبار بعينإذا أخذنا 

يشكل  ال يزال تحتيةالبنية ال عدم وجود، . ولكنسنوات عديدة ذباإلستثمار في البنية التحتية من

الاستثمار في  التحديات التي تواجه همأ بين من. والبلدان ألاقل نموا في البلدان النامية تحديا كبيرا

 و الشركات اململوكة للدولةوعدم كفاءة  املوارد الحكومية نقص نجد في هذه البلدان تحتيةالبنية ال

  السادس القسم
القطاع الخاص في البنية مشا كة 

التحتية في بلدان منظمة التعاون 

 إلاتسالمي

 الجزء الثالث 

 تقارير خاصة
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الشركات الخاصة تقوم ، هذه املشكلةحل ل. جياالتكنولو  وانخفاض مستويات اهرةمغير الاليد العاملة 

تتفاوت و التي ، مختلفة من العقود أنواع باإلعتماد على مشاريع البنية التحتية ببعث بشكل متزايد

  .البالدو  املشروعضرورات وفقا ل

، (PPI) في البنية التحتية شاركة القطاع الخاصم باإلعتماد على قاعدة بيانات البن( الدولي حول 

عضوا في منظمة  بلدا 80في  البنية التحتية مشاركة القطاع الخاص في إتجاه ل هذا التقريريحل

 دول منظمة التعاون إلاسالمي وضعيةيقارن و  1022إلى  2000في الفترة من  14التعاون إلاسالمي

الي إجم عدد املشاريع و قصد تقييم نظمة التعاون إلاسالمياملنتمية مل غير  بوضعية البلدان النامية

نظمة التعاون في م ألاعضاء غير أداء البلدان النامية غير أن متوسطأنواع التعامل. و  الاستثمارات

الصين و  الهند و روسياو  وهي البرازيل، ألرائدة ناشئة اقتصاديات من قبل أربعة تأثر بشدة إلاسالمي

فروق  يأدي إلى ذه الدول ه في البنية التحتية ارتفاع معدالت الاستثمارفي. و ) BRICدول مجموعة (

، يتم مقارنة لهذا السببعدد املشاريع. البنية التحتية و  فيمشاركة القطاع الخاص  مقدار كبيرة في

 نظمة التعاون إلاسالميم غيرألاعضاء في بالبلدان النامية دول منظمة التعاون إلاسالمي أداءمتوسط 

يعني ( BRICدول مجموعة  ن إلاسالمي باستثناءنظمة التعاو املنتمية مل غير  النامية وكذل( البلدان

 .) BRICغيرألاعضاء في مجموعة  نظمة التعاون إلاسالمي/م غيرألاعضاء في

ستثمار في البنية التحتية، والتي يتم إعتبارها لال  مجاالت رئسسيةقاعدة البيانات، يوجد أربعة وفقا ل

صنف هذه .املياه والصرف الصحيو الت الاتصاالطاقة والنقل و و هي .في هذا التقرير وفقا لذل(
ُ
 وت

 التأجير، وو  عقود إلادارة ألوهي، أنواع من العقود تحت أربعة الاستثمارات في البنية التحتية

 إدارةالتأجير العمل في و و  عقود إلادارة بيع الاستثمارات. تفوضو  املشروعات الجديدةو  إلامتيازات

 تفوض أيضا مسؤولة الدولة.يظل من  القرار  ن أن أخدفي حي كيان خاص إلى مملوكة للدولة نشأةم

مخاطر الاستثمار.  جزءا هاما من يتحمل الخاص، في حين أن الكيان الخاص للكيانإلادارة  الامتيازات

عتمد
ُ
الخاص بين القطاعين العام و  مشروع مشترك أو كيان خاص عندما يبني شاريع الجديدةامل ت

 مشاريع بيع الاستثمارات هي من ناحية أخرى  .فترة محددةل عليه يعمل ومن ثم اجديد امشروع

عتمد عندما خصخصة
ُ
للحصول على  ( مؤسسة مملوكة للدولة أسهم من الشركات الخاصة شتري ت ت

  2013a)15. البن( الدولي مفصلة انظر تعريفات

 

                                                           
اإلمارات العربية المتحدة6 و وناي، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، البحرين، بر  للبلدان التالية:  البيانات ليست متاحة  14

 6المتقدمةغطي البلدان تقاعدة البيانات أيضا ال 
6 وهو يتضمن مجموعة http://www.sesric.org/files/article/464.pdf الموقع على شبكة اإلنترنت فيمتاح مرفق إحصائي   15

من خالل مشاركة القطاع  2100و  0991صفقة بين عامي الغطي كمية اجمالى االستثمارات وعدد المشاريع حسب أنواع البيانات التي ت
التعاون لمياه والصرف الصحي في البلدان النامية األعضاء في منظمة ل الخاص في مجاالت الطاقة واالتصاالت والنقل والبنية التحتية

 اإلسالمي6
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  مشا كة القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة 1.6

و  الغاز الطبيعي ليدتو  البنية التحتية للطاقة تشمل

. في الفترة 2013a)الدولي البن(( ونقله وتوزيعه الكهرباء

قطاع للمشاركة   379سجلت، 2011 و 2000بين ما 

 إلاغالق البنية التحتية للطاقة مشاريع الخاص في

 تعاون منظمة ال من دولة 80 في املالي أو التعاقدي

 112.3 بما قيمتة ستثماريةلتزامات اإ ممثلة، إلاسالمي

  دوالر.مليار 

دول  في استثمارات القطاع الخاص إجمالي تضاعف

عام  في مرات ثالثة أكثر من إلاسالمي تعاون المنظمة 

 املغرب في أنشطة القطاع الخاص زيادة تأثير مع 2003

بما  ستثماريةلتزامات اإ مثلت التيالجزائر، وماليزيا و 

 ماليمن إج فى املائة 90أي ، مليار دوالر  5.9 قيمتة

 تعاون الدول منظمة  استثمارات القطاع الخاص في

 هذا الاتجاه بعد. ولكن ، ) 6.1aالشكل( الاسالمي

 املشاريع انخفض عدد، 2002و  2008 املتصاعد بين

 انخفاض بسبب 2004في عام  فى املائة 20بنسبة  املنفذة

 تعاون الفي منظمة  الدول الكبرى  ستثماراتا في كبير

بين  الائتمانتوسيع تجاه العالمي لالا معو  .إلاسالمي

في  لطاقةل الكبيرة شاريعامل ذيتنف بدأ، 1002و  1003

و  .مرة أخرى  إلاسالمي تعاون المنظمة  الدول ألاعضاء في

الاستثمار  ئتباطعندما  هذا الاتجاه إلايجابي انتهى

 معو   .املالية العاملية بعد ألازمة 1004في عام  الخاص

 إلى وصل ،الاقتصاد العالمي نتعاش فيلإل  عتدلامل التحفيز 

دوالر في عام  مليار  10.8سجالم تاريخيا أعلى مستوى له

1022. 

بلدان منظمة  في الاستثمارات في مجال الطاقة وتركزت

 في 1022و  2000 في الفترة ما بين إلاسالمي التعاون 

 من إجمالي فى املائة 77 ممثلة بمفردها دول خمس 

 .البنية التحتية للطاقة في مشاركة القطاع الخاص
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 عدد المشاريع استثمار في الطاقة

6.1a التحتية مشاركة القطاع الخاص في البنية من خاللستثمارات الا  إجمالي 
 الاسالمي تعاون دول منظمة ال في للطاقة

 

 6.1b ستثمارات الا  إجمالي البلدان العشر ألاوائل ملنظمة التعاون إلاسالمي من حيث
 (Mln$)  للطاقة التحتية مشاركة القطاع الخاص في البنية من خالل

c. 6.1  إجمالي الاستثمارات من خالل مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية
 (Mln$) للطاقة 

6.1d  العدد إلاجمالي ملشاريع الطاقة و إلاستثمار في املشاريع حسب نوع العقد 
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دوالر في مليار  31.4 مشروعا بقيمة  94خاصا مع ألاكثر نشاطا القطاعب حتى آلان تركياحضت و 

 الاسالمي التعاون دول منظمة  من إجمالي الاستثمارات في فى املائة 29 ل(ذممثلة ب املجموع،

من  فى املائة 48 تمثلاملغرب والتي وباكستان و ماليزيا إندونسسيا و  كل من تركيا وأعقب ) 6.1bالشكل(

صحراء جنوب  الوسطى و آسيا في تقع عشرة دولة ااثنت .مشروعا 212ب املتبقية إجمالي الاستثمارات

  .على إلاطالق بنية التحتية للطاقةلل وعمشار  أي لم تسجل الكبرى أفريقيا 

 فيألاعضاء  غير البلدانو  إلاسالمي التعاون منظمة  بلدان سجلت، 2001و  2000 في الفترة ما بين

غيرألاعضاء في مجموعة  نظمة التعاون إلاسالمي/م فيألاعضاء  غير البلداني و نظمة التعاون إلاسالمم

BRIC في النمو الهائل مع غير أنه و  .للطاقة البنية التحتيةإلاستثمار في في التنمية  في مماثال اتقدم 

 إجمالي، ازداد 2004و  2002عامي  في BRICموعة غيرألاعضاء في مجدول ال في نشاط القطاع الخاص

 روسيا و الهندكل من  أنفقت .بشكل هام نظمة التعاون إلاسالميم فيألاعضاء  غير البلدانستثمارات ا

 مليار دوالر  6.8 هو ما يعدو  ، ستثمارعلى الا  2004و  2002 يدوالر في عام مليار 36البرازيل و   الصينو 

. ) 6.1cلالشك( إلاسالمي نظمة التعاون م في غير ألاعضاء ألاخرى  مالي للبلدانإلاج أكثر من الاستثمار

بعد عام  BRICعضاء في مجموعة ألا دول ال في الاستثمارات في الانخفاض الحادفي أعقاب و، ومع ذل(

 نظمة التعاون م في غير ألاعضاء باقي الدول  الخاص فيستوى النشاط والانخفاض النسبي مل 1000

 مليار  35.1 من الاستثمار في البنية التحتية إجمالي في مشاركة القطاع الخاصت انخفض، إلاسالمي

 إلي الدول النامية التي ال تنتمي في 1008في عام  دوالر يون مل 10.3 إلى 2002في عام  دوالر أمريكي

ي مجموعة عضاء فألا دول ال في الخاص ستثمارإجمالي الا دوالر  مليار 240 مع .إلاسالمي التعاون منظمة 

BRIC البلدان غير ألاعضاء في إجمالي الاستثمارات في شهد، 1022-1002خالل الفترة  سبع سنوات في 

 في حين، هذه الفترة خالل مليار دوالر 311 إلى مجموعه صلو  ارتفاعا كبيرا إلاسالمي التعاون منظمة 

نفس  الطاقة خالل قطاعدوالر في  مليار 52 ا بقيمةاستثمار  إلاسالمي التعاون منظمة  شهدت دول 

 مماثلة اتجاهات من تسجيل إلاسالمي التعاون منظمة  البلدان ألاعضاء في تمكن على الرغم من .الفترة

الفجوة  إجمالي، نما BRICغيرألاعضاء في مجموعة  نظمة التعاون إلاسالمي/م غيرألاعضاء في دول لل

على  نظمة التعاون إلاسالميم ألاعضاء فيغير دول و ال دول منظمة التعاون إلاسالمي بين الاستثمارية

بعد عام  BRICألاعضاء في مجموعة في الدول خاصة  نمو أنشطة بعد أن بدأ خاصة نطاق واسع

مجموع ، تجاوز إجمالي الاستثمارات انخفاضا في بلدان أخرى  فيه شهدت في الوقت الذي .1008

 مليار 10.8بلغت دوالر، و  مليارات 10 عتبة للمرة ألاولى دول منظمة التعاون إلاسالمي الاستثمارات في

 .1022دوالر في عام 

 في معظمها على إلاسالمي التعاون دول منظمة  في مشاريع الطاقة في الاستثمارات الخاصة وتركزت

. ) 6.1dالشكل( مليار  43.0مبلغ قدره ب الاستثماراتمن  فى املائة75 والتي تمثل التأسسسيةاملشروعات 

 من مليار دوالر 18.8 ب، مشاركة القطاع الخاص فيألاكثر انتشارا  النوع الثاني زاتمتياإلا  و شكلت
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 في الفترة ما بين إلاسالمي التعاون في منظمة  الاستثمار من إجمالي فى املائة16.7 ما يعادل،الاستثمار

 ستثماراتبيع الا  أعلى قليال من متيازاتإلا  كانت ،عدد املشاريعبالرغم من أنه حسب و  .1022و  2000

فى  8.5 بذل( نسبة فسرة، م فقطدوالر أمريكي  مليار  9.5كانت  امساهمته، فإن )أربعة مشاريع ب أكثر (

 .منظمة التعاون إلاسالميدول  من إجمالي الاستثمارات في املائة

  مشا كة القطاع الخاص في البنية التحتية للنقل 2.6

 الطرق ذات الرسوم و السك( الحديدية و اتاملطار  حطاتمو  مدارج من البنية التحتية للنقل تتكون 

 العلوية إلانشاءات و املحطات البنية التحتية للموانئ ووألانفاق و  الجسور والطرق السريعة و

 تحسين التنمية الاقتصادية من خالل في دورا هاما تلعبو هي  )الدولي البن( (2013a قنواتالو 

 الفترة خالل.  الوسيطة و الخام املواد و املصنعة  ملنتجاتا الزراعية واملنتجات  ونقل صناعة الشحن

 التعاون بلدان منظمة  في بنية التحتية للنقللل روعا خاصا فيمش  210 بعث تم، 2011-1990 من

  .مليار دوالر 48.7بقيمة تزامات استثماريةإل ممثلة، إلاسالمي

 فيلقطاع الخاص ل املرتفعة كةمشار للنظرا  2002حتى عام  امضطرد انمو  الاستثمار الخاص شهد

 بينالفترة ما  خالل إلاسالمي التعاون في منظمة  الاستثمار من إجمالي فى املائة 80 والتي تمثل، ماليزيا

أنشطة القطاع  تباطؤ مع6.2A) . الشكل (إلاجمالي دوالر لالستثمار مليار 9.8مع ما يقرب  1997- 1993

 إجمالي الاستثماراتتركيا، ظل و  ماليزيا في مي، وخصوصاإلاسال  التعاون دول منظمة  معضم في الخاص

 حتى الخاص الاستثمار السنوي هبط و  1998-2004 بينالفترة ما  خالل مليار دوالر 1أقل من  السنوية

إندونسسيا و  ونيجيريا وماليزيا تركيا من التحفيز تأثير ، معولكن .1001في عام  مليون دوالر 220أقل من 

فى  67 موضحا النقل الخاص ستثماراتدوالر من ا مليار 11.4 مجموع مع 1002 و 1002 يخالل عام

في  نشاط القطاع الخاص ارتفع إجمالي، إلاسالمي التعاون في منظمة  الاستثمار من إجمالي املائة

 ،2007 و 1002 يدوالر في عام 2.1و  مليار دوالر 1.2إلى  إلاسالمي التعاون منظمة  البلدان ألاعضاء في

السلبية  آلاثار مشيرا إلى، 1002بعد عام حجم الاستثمارات املشروعات و  نخفض عددإ .التواليعلى 

 إلاسالمي التعاون بلدان منظمة  في الاستثمارات السنوي  انخفض إجمالي، 1000في عام  .املالية لألزمة

 .1022دوالر في عام  مليار 2.5مرة أخرى إلى ارتفع هدوالر، ولكن مليار 1.3 إلى

دول منظمة  في البنية التحتية للنقل مشاركة القطاع الخاص في تتركز  ،1022إلى عام  2000ام من ع

 الاستثمار من إجمالي فى املائة 55 ممثلةتركيا، ماليزيا، و ، في بلدين بشكل رئسس ي إلاسالمي التعاون 

  )  6.2b الشكل ( مشروعا  65 ب للنقل الخاص في البنية التحتية

من  فى املائة 35 من خالل تنفيذ البنية التحتية للنقل في الاستثمار الخاص قدر من اكبر  ماليزيا حققت

 في الاستثمار الخاص مثلي .القيمة الر فيدو  مليار 16.8،إلاسالمي التعاون في منظمة  إجمالي املشروعات

  التعاون مة في منظ دولة 49من إجمالي الاستثمارات في فى املائة 20.2 تركيافي  البنية التحتية للنقل
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 شاركةامل وعلى الرغم من. دوالر مليار  9.8 ما يعادل إلاسالمي

 التعاون في منظمة  الدول الكبرى  في قطاع الخاصلل الكبرى 

جنوب  الوسطى و آسيا في تقع دولة22 لم تسجل، إلاسالمي

بين عامي  بنية التحتية للنقللل مشروع أي فريقياإ صحراء

  .1022و  2000

دول منظمة  النقل في الخاص في أن الاستثمار في حين

، 1997-1990 خالل اتجاها تصاعديا يتبع التعاون إلاسالمي

نظمة التعاون م غيرألاعضاء فيسجلت البلدان النامية 

 نظمة التعاون إلاسالمي/م غيرألاعضاء فيو البلدان  إلاسالمي

البنية  في الاستثمار في انمو  BRICغيرألاعضاء في مجموعة 

 2002و  2000بين عامي  نوعا ما بمعدل بطيء لتحتية للنقلا

البلدان  على الرغم من أن، و 2001عام  في 6.2c).  الشكل (

غيرألاعضاء في  نظمة التعاون إلاسالمي/م غيرألاعضاء في

بما  ستثماريةإ تزاماتلإ مجموع سجلت BRICمجموعة 

 4.4 لوحدهما والصين البرازيل سجلت، مليارات دوالر 3قيمته

استثمارات القطاع الخاص مليار دوالر من  2.2 و مليار دوالر

 يوضح ام، معلى التوالي، البنية التحتية للنقل مشاريع في

 غير ألاعضاء البلدان في الاستثمار متوسط حاد فيال رتفاعالا 

 في ألاعضاء البلدانعدت  ( إلاسالمي نظمة التعاون م في

نظمة م غيرألاعضاء فين البلداو  إلاسالمي نظمة التعاون م

 أقل من BRICغيرألاعضاء في مجموعة  التعاون إلاسالمي/

الهبوط  مع .)العام نفسه مجموع الاستثمارات في خمس ي

ألاعضاء في مجموعة الدول  فينشطة القطاع الخاص أل الحاد

BRIC  الاستثمار في  إجمالي ظل متوسط، 2004بعد عام

 2.2أقل من  النامية ألاخرى  في البلدان لنقلل البنية التحتية

 التوسع في الائتمان نزعةمع  .1008حتى عام  مليار دوالر

ألاعضاء في البلدان  شهدت، 1002بعد عام  العالمي

 باستثناء ألاخرى النامية ، فضال عن البلدان BRICمجموعة 

من أي وقت  أعلى انمو  BRICألاعضاء في مجموعة  البلدان

 في حين أن الاستثمار .نشاط القطاع الخاص في مض ى

 6.2bستثماراتالا  إجمالي البلدان العشر ألاوائل ملنظمة التعاون إلاسالمي من حيث 
  (Mln$من خالل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع النقل ) 

 

6.2c مشاركة القطاع الخاص في مشاريع النقل من خاللستثمارات الا  إجمالي  

 ($Mln) 

6.2d   و إلاستثمار في املشاريع حسب نوع العقد النقلالعدد إلاجمالي ملشاريع 
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6.2a مشاركة القطاع الخاص في مشاريع النقل من خاللستثمارات الا  إجمالي 
 الاسالمي تعاون دول منظمة ال في
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بلغ  BRICغيرألاعضاء في مجموعة  نظمة التعاون إلاسالمي/م غيرألاعضاء في النامية إلاجمالي للبلدان

 18.4 ما مجموعها موحدهلالصين و  الهند حصد كل من، 1001دوالر في عام  مليار 10.8 إلى ذروته

و  1002بين عامي  خالل أزمة الائتمان، و لكن .نفسه البنية التحتية للنقل في دوالر لالستثمار مليار

تجاوز ، 1022في عام  .كثير من أنحاء العالم في اسريع انكماشإ الاستثمار الخاص مستوى  ، شهد1000

 1001دوالر في عام  مليار 29.5من ذروته السابقة النامية ألاخرى  الاستثمار الخاص في البلدان إجمالي

 .قيد النظر طوال الفترة ى لهمستو ، وهو أعلى مليار دوالر 29.6بلغو 

دول  في الاستثمارات، تركزت هصفق حسب أنواع مشاريع النقل في الاستثمار تصنيف من حيث

 املشاريع الجديدة على حد السواءو  اتعقود الامتياز  في معظمها على إلاسالمي التعاون منظمة 

في  الاستثمار من إجمالي املائةفى  89 اتالامتياز  و  املشاريع الجديدةعقود بلغت  .مستويات مماثلةب

 .6الشكل( دوالرمليار  43.4ستثمارالا  اتلتزامإبلغ إجمالي و  مشروعا 184 مع إلاسالمي التعاون منظمة 

2.d  ( . مشروعا 23مع نشاط القطاع الخاصمن  فى املائة 0نسبة على ر يجتأالو  دارةإلا  عقودحصلت 

  .الاستثمار صغيرة جدا من بمبالغ فقط يعمشار   3بيع إلاستثمارات على  عقود حصلت في حين

 مشا كة القطاع الخاص في البنية التحتية لالتصاالت 3.6

 طويلةالسافات لمل املحليةواتف اله، الجوالةالثابته و املحلية  الهواتف البنية التحتية لالتصاالت شملت

تكنولوجيا   ي تلعبهذال املهمر دو ال اعتباربجدا  تأثير كبير لها و طويلةال سافاتلالدولية ملواتف اله و

و  2000 . في الفترة ما بين)  a 2013البن( الدولي .(في مجال ألاعمال إلالكترونيةالتجارة  واملعلومات 

 املالي التعاقدي أو لإلغالق البنية التحتية لالتصاالت مشاريع في الخاصالقطاع  نشاط ، وصل1022

مليار دوالر 128.1بقيمة  ستثماريةإ تزاماتإل بما يوازي  ،سالميمنظمة التعاون إلا  في البلدان ألاعضاء في

 مشروعا. 111عن طريق 

القطاع الخاص في البنية التحتية لالتصاالت نموا كبيرا  اتنشاط سجلتعلى مدى العقدين املاضيين، 

في  ثممن إلاسالمي. ارتفع الاستثمار الخاص أوال في اندونسسيا، و  التعاون ومستداما في دول منظمة 

 من إجمالي  فى املائة 12. وبلغ إجمالي الاستثمار في هذه البلدان الثالثة 2000ماليزيا وتركيا خالل عام 

، ارتفع إجمالي 1003. بعد عام 2000إلاسالمي خالل عام  التعاون الاستثمارات في دول منظمة 

 مليار  12.3و  1002في عام دوالر  مليار 11.4 إلى وصلو  إلاسالمي التعاون الاستثمارات في بلدان منظمة 

إلاسالمي في البنية التحتية  التعاون . وكان إجمالي الاستثمار الخاص في دول منظمة 1002دوالر في عام 

مليار دوالر  221رقم ا الذبلغ ه) .a 1.3مليار دوالر )الشكل 81بقيمة  1002-2001لالتصاالت خالل 

نيجيريا وباكستان ومصر أيضا  كل منسجلت . خالل هذه الفترة، 1022-1001خالل الفترة 

  .كبيرة في قطاع الاتصاالتاستثمارات خاصة 
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البنية الاستثمار في تركزت معضم ، 1022و  2000بين عامي 

خمس  في إلاسالمي التعاون دول منظمة  في التحتية لالتصاالت

 الاستثمار في البنية التحتية من إجمالي فى املائة 56 ةمثلم gدو

  دولة رائدةك تركيا تصدرت) .b 1.3)الشكل ( لالتصاالت

استثمارات  من إجمالي فى املائة 21، و مليار دوالر 33.6ب

 وتليها .إلاسالمي التعاون منظمة  من دولة 49القطاع الخاص في

 فى املائة 40 معا ينمثلمباكستان، و  ونيجيريا ومصر إندونسسيا

خالل  من إلاسالمي التعاون في منظمة  الاستثمار من إجمالي

 جميع البلدان ألاعضاء في تقريبا سجلت .مشروعا 47 تنفيذ

 في قطاع القطاع الخاص مشاركة إلاسالمي التعاون منظمة 

البنية التحتية  مشروعات بما أن البنية التحتية لالتصاالت

العمالة التكنولوجيا و  مستويات عالية من تطلبت لالتصاالت

الشركات  في ألاحيان في بعض يصعب العثور عليها التياملاهرة 

 . قل قدرة على املنافسةألا اململوكة للدولة

 مع إلاسالمي التعاون دول منظمة  أداء تم مقارنةي عندما

. بينهما اتجاه مماثل يمكن مالحظة، ألاخرى  مجموعات البلدان

 سجلت، الاتصاالت مشاريع إجمالي الاستثمار في من حيث

غيرألاعضاء  إلاسالمي/نظمة التعاون م غيرألاعضاء فيالبلدان 

 مماثلة ةسنوي ةاجمالي ستثمارمستويات ا BRICفي مجموعة 

(. 1.3c )الشكل إلاسالمي التعاون في منظمة  بلدان ألاعضاءلل

في  أنشطة القطاع الخاص مع تسارع وتيرة، 2001بعد عام 

ألاعضاء في مجموعة دول الالبنية التحتية لالتصاالت في 

BRIC ، في  ألاعضاءغير في الدول مارات مجموع الاستثتضاعف

عن طريق زيادة من مرة منظمة التعاون إلاسالمي أكثر من 

. 2004في عام  دوالر  مليار 81.2 إلى 2001مليار دوالر في  22.3

 خاصال النشاطمن  مليار دوالر 21 مع، عالوة على ذل(

فى  20 بلد واحدحقق ، 1003-2001 خالل البرازيل في مسجلة

 التعاون منظمة  بلدان ستثماراتإاجمالى  أكثر من املائة

بعد عام . دوالر خالل الفترة ذاتها مليار 82البالغة إلاسالمي 

 اتجاهات تصاعدية جميع مجموعات البلدان شهدت، 1003

 واسعال التقدم التكنولوجي مع خاصةال إجمالي الاستثمارات في

 عارتفا إلى تجدر إلاشارة و هنا. في قطاع الاتصاالت النطاق

البلدان النامية في منظمة  اتاستثمار  في أعلى إلى حد ما
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 عدد المشاريع استثمار في االتصاالت

6.3a لخاص في مشاريع إجمالي الاستثمارات من خالل مشاركة القطاع ا
 الاتصاالت في دول منظمة التعاون الاسالمي

 6.3bإجمالي البلدان العشر ألاوائل ملنظمة التعاون إلاسالمي من حيث 
)  الاتصاالت ستثمارات من خالل مشاركة القطاع الخاص في مشاريعالا 

$Mln) 

6.3c مشاريع في الخاص القطاع مشاركة خالل من الاستثمارات إجمالي 
 (Mln$)  تصاالتالا

6.3d نوع حسب املشاريع في إلاستثمار و الاتصاالت ملشاريع إلاجمالي العدد 
 العقد
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قارنة بامل 1003بعد عام  نظمة التعاون إلاسالميم غيرألاعضاء فيو البلدان النامية  التعاون إلاسالمي

 .BRICضاء في مجموعة غيرألاع نظمة التعاون إلاسالمي/م غيرألاعضاء في ةمع البلدان النامي

مرة  إلاسالمي التعاون دول منظمة  في البنية التحتية لالتصاالت في الخاصنشاط القطاع  وقد تركز

 التعاون في منظمة  الاستثمار من إجمالي فى املائة 67، موضحا املشروعات الجديدة على أخرى 

(. d1.3)الشكل  1022و  2000بين عامي  دوالر في املجموعمليار  144.8مشروعا بقيمة 183 مع إلاسالمي

من  فى املائة 30 ب شاركة القطاع الخاصمل السائدة نواعألا ثاني أكثر  يع إلاستثماراتب عقود مثلتو 

 عقود إلادارة تمثل .دوالر مليار 64.9 بقيمة نفذ مشروعا 32 مع منظمة التعاون إلاسالمي إجمالي

 .إلاسالمي التعاون دول منظمة  في من الاستثمارات فقط فى املائة 2 اتالامتياز والتأجير و 

 مشا كة القطاع الخاص في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي 4.6

 البنية التحتية للمياه  ء الصالح للشراب و الصرف الصحي،اامل وعالج جمعتوليد وتوزيع و بتمكينها من 

ضرورية  أيضا هاالتصنيع ولكنألانشطة الزراعية و  نجازإفي  هاما عنصرا لسست فقطالصرف الصحي و 

ما  خالل الفترة. 2013a)  الدوليالبن( ( والاقتصادية للتنمية البشرية حياة الكريمةال تطلباتم لتوفير

بلدان منظمة  فيالصحي،  والصرف للمياه بنية التحتيةلل روعا خاصامش  70إنتهى، 1022-2000بين 

منذ  الرمليار دو  16 قدرها ستثماريةلتزامات اإ ممثال،  املالي أو التعاقدي باإلغالق ،التعاون إلاسالمي

  .2000عام 

 التعاون بلدان منظمة  في املياه والصرف الصحيفي  الاستثمارُوصف ،1022إلى عام  2000من عام 

أنشطة  مثلت و .وألاردنالجزائر واندونسسيا و  ماليزيا بسبببشكل رئسس ي ، شديدة بالتقلب ال إلاسالمي

من  مليارات دوالر 9لغةالبا 1008و  2000و2003 السنواتخالل  ماليزيا في القطاع الخاص

نمو  حلقاتُسجلت  .(a1.8)الشكل  هذه السنوات خالل الهائلمن النمو  فى املائة 99 ستثماراتالا 

مليار  2.4 بألاردن والجزائر و تركيا في الاستثمارات الخاصة من خالل 1000و  2001خالل عام  خرى أ

تتوفر  التي إلاسالمي التعاون دول منظمة  يمن إجمالي الاستثمارات ف فى املائة 99 وهو ما يمثل، دوالر

  .عنها بيانات

مياه والصرف الصحي في بلدان منظمة للقطاع الخاص في البنية ألاساسية ال مشاركة وقد تم تنفيذ

من إجمالي الاستثمار في  فى املائة 13مشروعا، موضحا  21إلاسالمي بشكل رئسس ي في ماليزيا مع  التعاون 

من نشاط  فى املائة 31 الجزائر وألاردن وإندونسسيا وتركيا مجتمعة شكلتمي. إلاسال  التعاون منظمة 

من  . (b1.8)الشكل مليار دوالر لالستثمار  2.1 بإلاسالمي  التعاون القطاع الخاص في دول منظمة 

مشاركة  لم تسجل أيإلاسالمي،  التعاون دولة في منظمة  80مجموع   مندولة  32ناحية أخرى، 

 .1022-2000 الفترة املياه والصرف الصحي خالل مشاريعفي قطاع الخاص لل
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إرتبط مجموع التعاون إلاسالمي، بلدان منظمة  على منوال

املنتمية  غير  البلدان النامية فيالسنوي  الاستثمار الخاص

نظمة التعاون م غيرألاعضاء فيو  إلاسالمي التعاون نظمة مل

شاط بنكبير  إلى حدBRICغيرألاعضاء في مجموعة  إلاسالمي/

و  2000القطاع الخاص في عدد قليل من البلدان بين عامي 

نظمة التعاون م في شهدت الدول غيرألاعضاء. 1022

 مستويات مشاركة BRICغيرألاعضاء في مجموعة  إلاسالمي/

بسبب انخفاض  1002القطاع الخاص حتى عام في اثلة تمم

. BRICموعة دول ألاعضاء في مجالمستويات الاستثمار في 

نظمة التعاون م في شهدت البلدان النامية غير ألاعضاء

 2000و  2002و  2003خالل عام  امرتفع انمو  إلاسالمي

ت الفلبين عد، 2002و  2003ي عامي ف .(c1.8)الشكل 

غير الدول من إجمالي استثمارات  فى املائة 40وألارجنتين 

 21.8قيمتها منظمة التعاون إلاسالمي باستثمارات ألاعضاء في 

مشاركة القطاع ت مليار دوالر. وعالوة على ذل(، أوضح

من  فى املائة 13مليارات دوالر ال  8 البالغة تشيلي الخاص في

 في البلدان النامية غير  الاستثمارات السنوي النمو في متوسط 

إنجر عن . 2000إلاسالمي في عام  التعاون منظمة  املنتمية إلى

دول ألاعضاء في الع الخاص في استثمارات القطا تسارع

الفجوة بين إتساع ، 1022-1001خالل  BRICمجموعة 

منظمة التعاون ألاعضاء في غير  البلدانفي الاستثمار الخاص 

 نظمة التعاون إلاسالمي/م غيرألاعضاء فيو البلدان  إلاسالمي

 4تم إنفاق  أنه . في حينBRICغيرألاعضاء في مجموعة 

دول المشاريع املياه والصرف الصحي في مليارات دوالر لتمويل 

منتمية ، استثمرت دول أخرى غير  BRICألاعضاء في مجموعة 

مليار دوالر بين عامي  8.1منظمة التعاون إلاسالمي فقط إلى 

 .1022و  1001

 عن أن من حيث أنواع التعاملتصنيف الاستثمارات يكشف 

يع مشار في معضم الاستثمار  ت علىسيطر ات متياز إلا عقود 

إلاسالمي من  التعاون املياه والصرف الصحي في بلدان منظمة 

 6.4a املياه مشاريع في الخاص القطاع مشاركة خالل من الاستثمارات إجمالي 
 الاسالمي التعاون  منظمة دول  في الصحي صرفال و

6.4c املياه مشاريع في الخاص القطاع مشاركة خالل من الاستثمارات إجمالي 
 (Mln$)  الصحي الصرف و

6.4d املشاريع في إلاستثمار و الصحي الصرف و املياه ملشاريع إلاجمالي العدد 
 العقد نوع حسب
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 6.4b إجمالي حيث من إلاسالمي التعاون  ملنظمة ألاوائل العشر البلدان 
 الصرف و املياه مشاريع في الخاص القطاع مشاركة خالل من الاستثمارات

 (Mln$)  الصحي
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من إجمالي الاستثمارات في  فى املائة 18 أيمليار دوالر ،  20.3 تبلغ جماليةإقيمة بمشروعا(  20خالل )

تنفذ  في الجديدة ثاني أكثر نوع شاريعإحتلت املو  .(d1.8)الشكل الاسالمي  التعاون دول منظمة 

جدا من  ظئيلة مبالغمن العقود املالية  نوع املتبقيو عد المليار دوالر.  2.2 قدره مبلغاملشروعات ب

 الجديدة و إلامتيازات.أنواع املشاريع  مقارنة مع اتالاستثمار 

 مالحظات ختامية 5.1

مستويات تكنولوجيا فإن الشركات الحكومية الفقيرة تواجهة ، بعين إلاعتبار البلدان الناميةعند أخذ 

ألامر الذي يجعلها غير  ،املواد الوسيطة في ، وارتفاع تكاليف اليد العاملة غير املاهرة ونقصنخفضةم

بنية التحتية لسنوات طويلة. الجزء ألاكبر من استثمارات القطاع لل فعالة قادرة على تنفيذ مشاريع

دول  حظت .1022-2000خالل الفترة  ةصناعيال خاصة في البلدان لوحظ الخاص في البنية التحتية

أكبر  بشكل عام على مثل تركيا وماليزيا واندونسسيا نسبيا كثر صناعيةألاإلاسالمي  التعاون منظمة 

في البنية التحتية. ويرجع ذل( إلى أن هذه الدول تمل( املوارد الالزمة  الخاص كميات من الاستثمار 

الية موارد مس املال البشري و ع مستويات رأفي البنية التحتية مثل ارتفاالخاص االستثمار بلالضطالع 

دعم ت الجيدة البنية التحتية بإعتبار أنستثمار في البنية التحتية إلا . لديهم أيضا مزيدا من حوافز وفرأ

 .صناعةالتطوير 

البنية التحتية ، ما  روعا مموال خاصا فيمش 442 تم بعثإلاسالمي،  التعاون منظمة  ا منبلد 80في 

 مليار  128.1 مبلغ مااستخد من بين هده املشاريع، تم. 1022و  2000ن عامي يدوالر بمليار  302.2عادلي

فى  22إلاسالمي لتمويل مشاريع البنية التحتية لالتصاالت، وهو ما يمثل  التعاون دوالر في بلدان منظمة 

ني ثا البنية التحتية للطاقةو مثلت إلاسالمي.  التعاون من إجمالي الاستثمارات في دول منظمة  املائة

وسجل . روعامش 320مارات القطاع الخاص مع ستثدوالر من امليار  221.3 بمبلغأكبر استثمار 

 الاستثمار  في، مشيرا إلى عدم التناسب مليار دوالر 184نقل واملياه معا لل في البنية التحتية الاستثمار

 .في البنية التحتية خاصال

 إلاسالمي التعاون في منظمة  الرائدةاملراتب  دونسسياانوتركيا و  ماليزيا إحتلت، 80البلدان ال  ومن بين

أي ما ،مليار دوالر 241 بقيمة الاستثمار الخاص معتمدة على، البنية التحتية روعا فيمش307 بفضل

ورأس  ارتفاع مستويات الدخل .إلاسالمي التعاون في منظمة  الاستثمار من إجمالي فى املائة 46 يعادل

البنية  استثمارات القطاع الخاص في عززت رسة ألاعمال التجاريةمماظروف تحسن  و  املال البشري 

 .التحتية

صحراء أفريقيا جنوب  تقع فيالتي  إلاسالمي التعاون أخر العديد من بلدان منظمة تمن ناحية أخرى، ت

بلدا  80 مجموع من حيث الاستثمار الخاص في البنية التحتية. من اأقرانه باملقارنه معوآسيا الوسطى، 
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 فيالبنية التحتية  خاص في مشروع عدم وجود أيدولة  32ذكرت التعاون إلاسالمي، عضوا في منظمة 

 في الاتصاالت.  1في الطاقة و  21في النقل، و  22، تليها لصرف الصحيياه واامل

ستثمارية التزامات اأكبر قدر من التقدم من خالل تحقق املشروعات الجديدة ضلت وقد 

إلاسالمي،  التعاون من إجمالي الاستثمارات في منظمة  فى املائة 12، وهو ما يمثل مليار دوالر121.8ب

. مع زيادة لإلنطالق منهاحتية تبنية و ال تمل( أي وهذا يعني أن معظم املشاريع قد بدأت حديثا، 

 في سرعة الثانية املرتبة بيع إلاستثماراتعقود إحتلت ية الاقتصادية وسياسات الخصخصة، الالمركز 

 20 أي ما يعادلمليار دوالر، 22.1 قدرها اتستثمار على ا معتمدةفي مشاركة القطاع الخاص  نتشار إلا 

 .إلاسالمي التعاون من إجمالي الاستثمارات في دول منظمة  فى املائة

فيما يساهم تحسين تصنيع، الكفاءة إلانتاج الزراعي و  حسنطاقة واملياه يتعزيز البنية التحتية لل

التكامل الاقتصادي بين املناطق الفقيرة والبلدان غير  عزيز ت و إلاتصاالت ية للنقلالبنية التحت

 شاريعاملز كثافة عز يع صناعي أكبر ومستويات دخل أعلى، وجود قطامن ناحية أخرى ، الساحلية. 

 .زيد من نمو وتطوير ألاداء التشغيلييالدول الناشئة ألنه في بنية التحتية لل الخاصة

املبدأ الرئسس ي لوجود عوائد أعلى  و ات واملؤسسات الحكومية والخاصة هق بين الشركتحسين التنسي

التوصيات  هناك حاجة لتطبيق . لذل(د مابال الية وتطوير البنية التحتية في البنية التحتية الح قي

الحصول على  بهدفقبل املؤسسات العامة اململوكة للدولة ومؤسسات القطاع الخاص من  التالية

 :تحتية فعالة مع عائدات عالية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتيةبنية 

 للعوائد املرتفعة ل(ذو  ولويةباأل  الفعالة في البنية التحتية ستثماراتإلا  حض ىينبغي أن ت 

جود و و  مشاريع البنية التحتية منخفضة التكلفة في تطبيق تكنولوجيا لذل(، .التي تجلبها

تحصيل إلايرادات توزيع الدخل، و  في ألاداء التشغيلي لتحسين اتاملؤسس في إصالحات

 .البنية التحتية كفاءة لزيادة مهمةاستثمارات  مجاالتتشكل 

 إلانفاق على  في الافعاليةو  هدر من ال الحد من شأنه صيانةال على نفقاتالترفيع في ال

الحفاظ دة التأهيل و إعا .الجديدة التحتية بنيةال ستثماراتاملخصصة إل  البنية التحتية

 الحصول على باملقارنة مععوائد أعلى  تحقيق من شأنه أصول البنية التحتيةعلى 

 .الوسيطة واملواد التكنولوجية الجديدة ألادوات

 التعريفات  خفضالتي تهدف إلى  وإلادارية إلاصالحات التنظيمية مكن أن تتسببي

 التكامل الاقتصادي تحسينفي  شبكات النقل تعزيز أو الشحنتكاليف و  الجمركية

القنوات  إمكانية الوصول إلى من خالل عوائد أعلى تحقيق، وبالتالي، ما ملنطقة

يعطي ، والذي للشركات الخاصة مشاريع البنية التحتية بعث إمكانية، وزيادة التجارية

 .املنفعة الاجتماعية بدال من والربح التكلفة لتحليل ألاولوية
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   إلاسالمي صغيرة جدا لتطوير البنية  التعاون دان النامية في منظمة العديد من البلتعتبر

للنقل و طاقة واملياه لل البنية التحتية التحتية من تلقاء نفسها. ولذل(، فإن دمج

من شأنه أن يقلل من  ألن فعاليةيكون خيارا أكثر سبمساعدة البلدان ألاكثر تقدما 

 .ألاسواق الكبيرةتكلفة التجارة وتمكين الناس من الوصول إلى 

 

  الشركات من خالل في ألاداء التشغيلي عدم كفاءة من املؤسسية الحدصالحات يمكن لإل 

  .خاصةالو  الشركات اململوكة للدولةاملساءلة في و  إلادارةتحسين 
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 مالحظات فنية

النبذة املختصرة التالية عن البلدان، وتقدم نظرة اقتصادية عامة لكل بلد من البلدان ألاعضاء  أعد مركز أنقرة

سب الاقتصادية ألاساسية للقطر، ومعدالت نموه السنوية،  ِّ
 
بمنظمة التعاون إلاسالمي. وتشمل معلومات عن الن

تشمل النبذة املختصرة عن البلدان آخر و  .لهيكل الاقتصادي، والتضخم، والتجارة إلى جانب ملحة اجتماعية عامةوا

البيانات املتاحة ملركز أنقرة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لألمم املتحدة، واليونسكو، والبن( الدولي 

بلدان إلى تقديم معلومات عامة وخلفية مختصرة عن البلدان وصندوق النقد الدولي. وتهدف النبذة املختصرة عن ال

 .ألاعضاء فقط

 البنية 

تعرض النبذة املختصرة بيانات على شكل جداول ورسومات بيانية. تم عرض البيانات الواردة في الجداول في قسمين 

 :أساسيين

عية. وتتم مقارنة بيانات البلد يعرض القسم ألاول بيانات متعلقة بالسكان، والدخل ومؤشرات التنمية الاجتما

موضوع الاهتمام بمتوسطات البلدان النامية والعالم. ولتحسين املقارنة وتسسيرها، تم إدراج مؤشرات اقتصادية، 

. ويشكل إجمالي الدخل (PPP)للفرد مستخدما منهج تعادل القوى الشرائية  (GNI)مثل إجمالي الدخل القومي 

لع النهائية املنتجة حاليا، والخدمات من قبل الاقتصاد املحلي للبلد خالل سنة محددة القومي، القيمة إلاجمالية للس

الدول  النسبية لعمالت القوة الشرائية(. ويتضمن تعادل القوى الشرائية، GNP)وهي نفس إجمالي الناتج القومي 

 بمعدالت لنفس النوع من السلع والخدمات، املختلفة

 
 نبذة مختصرة

 ألاعضاء عن البلدان
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تضخم متفاوتة. وهذا بدوره يتيح مقارنات دقيقة للمعسشة في جميع البلدان، خاصة وأنَّ تكاليف السلع والخدمات 

 .قد تكون مرتفعة في بلد عن آلاخر

الهيكل ، و 1021و  1022و  1020والتجارة لألعوام  ، كالتضخمالاقتصادية الرئسسيةيقدم الجزء الثاني املؤشرات 

.  رغم أنَّ البيانات 1022، 1020، 1000للسنوات  واملديونية الاقتصادي

 أنه يشار إلى البيانات الناقصة/املفقودة 
َّ
متوفرة حول معظم البلدان، إال

 .[..] بـالرمز

ة للجداول املتضمنة للبيانات، حتى تم تقديم خمس رسومات بيانية مقابل

يتم استعراض البيانات بشكل سريع. وتشمل هذه الرسومات البيانية 

معينات التنمية، والنسب الاقتصادية، ورسومات بيانية لسالسل زمنية 

 .للتضخم، وميزان الحساب الجاري وتجارة السلع البينية لدول املنظمة

مات النوعية والكمية  ِّ
يقارن املعين البياني بشكل ملحوظ، العديد من الس 

(. يمكن املقارنة فيما بين 2لوضع ما )كما هو مبين في الرسم البياني 

ألاوضاع باستخدام نفس ألاوضاع، أثناء وضع الرسومات البيانية ملختلف 

 تفسر املحاور، في املعين البياني، باعتبارها إحداثيات ديكارتية. ومن املمكن مقارنة أي متغير في 
 
املحاور. ولكن يجب أال

( 2املعين بمعين مرجعي. فعلى سبيل املثال، املعين ألاحمر في الرسم البياني )

عة للمعين املرجعي تم يمثل املعين املرجعي. كل واحد من املتغيرات ألارب

. املوضع النسبي للبلد تم توضيحه باملعين ألازرق. وأي نقطة 2تطبيعها إلى 

خارج املعين املرجعي، تعني أنَّ موضع البلد فاق متوسط املجموعة، في حين 

ِّ نقطة بداخله تمثل بأن موضع البلد أدنى من متوسط املجموعة. 
أنَّ أي 

( بأنَّ متوسط البلد 2لد املمثل في الشكل )وعلى سبيل املثال، يالحظ في الب

متوسط معدل وفيات ألاطفال لدى  من معدل وفيات ألاطفال هو أقل من

مجموعة البلدان النامية، بما أنَّ املعين ألازرق داخل املعين ألاحمر لهذا 

 .املتغير

يعتبر املعين البياني معينا جزئيا، في حال عدم اكتمال البيانات كما هو 

(، بما أن  بيانات معدل معرفة القراءة والكتابة غير متوفرة حول ذل( 1(. في الرسم البياني )1الرسم البياني )موضح ب

البلد، فإنه لسس من املمكن رسم مربع بربط قيم املؤشرات ألاربع، ولهذا يتحول املعين إلى مثلث بقيم ملعدل توقع 

 .يات ألاطفالالحياة، والناتج املحلي إلاجمالي للفرد ومعدالت وف

 

ني يقارن جوانب بلد ما : معين بيا2الرسم البياني 

"باللون ألازرق" بمرجع مجموعة البلدان ذات 

 الدخل املنخفض "باللون ألاحمر".

 

لون ألازرق" مع (: معين جزئي "بال1الشكل البياني )

معينه املرجعي "باللون ألاحمر" ونقاط التقاطع على 

 .2مقياس بقيمة 

 توقع الحياة

معدل معرفة ـ

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تركيا

 توقع الحياة

معدل معرفة ـ

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أفغانستان
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الاقتصادية ألاربعة )معدل توقع الحياة، -يبين معين التطور في النبذة املختصرة عن البلدان، املؤشرات الاجتماعية

إجمالي الناتج املحلي للفرد، معدل معرفة القراءة والكتابة، معدل وفيات ألاطفال( لبلد معين باملقارنة مع املعدالت 

 .أو في آخر سنة متاحة 1022نتمي له البلد في عام املرتبطة بتصنيف الدخل الذي ي

ويبين املعين الثاني النسب الاقتصادية، معبر عنها كنسب إلى الناتج املحلي إلاجمالي، ويوضح املؤشرات الاقتصادية 

ية. تم ألاربعة )التجارة، املدخرات املحلية، تكوين رأس املال واملديونية( لبلد معين، مقارنة بمتوسط البلدان النام

حساب املتغيرات ألاربعة في هذه املعينات على النحو التالي: تم الحصول على قيمة التجارة، بقسمة إجمالي صادرات 

رأس املال إجمالي تكوين و  الادخار املحليوواردات السلع والخدمات على الناتج املحلي إلاجمالي، وتم التعبير عن إجمالي 

مقسوما على الناتج املحلي  الديون الخارجية، وأما املديونية فهي إجمالي جماليإلى الناتج املحلي إلا  بنسب الثابت،

 .إلاجمالي

الرسومات البيانية الثالثة ألاخيرة تبين التضخم، ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي إلاجمالي وتجارة السلع فيما 

 .1021-1004ن بين منظمة التعاون إلاسالمي في فترة الخمس السنوات املاضية م
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 التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةأفغانستان

السكان والدخل

20122.441.291.15(%)نمو السكان 

201125.5546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,0547,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20111,4006,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201223.8646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

80.2284.08......( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201172.7040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201148.6867.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

27.5330.0833.74(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

8.446.9610.21(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.173.857.00(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.450.400.80(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

2.842.204.02الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2118394(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

7.1510.364.45أسعار املستهلك

...9.4410.68معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

500465536صادرات السلع

42.0955.8854.61

8,42110,3989,457واردات السلع

37.6432.6441.04

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

32.9929.5830.60الزراعة

22.4521.9223.80

44.5648.5045.60الخدمات

98.5297.3797.65

11.3511.5210.86نفقات الحكومة العامة النهائية

17.3917.4615.06

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي11.01-17.05-9.60-إجمالي الادخارات املحلية

14.7110.028.84

42.2044.9436.41واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

19.7815.2114.55الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.060.060.00

.........

الصناعة

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

أفغانستان

املؤشرات الرئيسية

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أفغانستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةألبانيا

السكان والدخل

20120.261.291.15(%)نمو السكان 

201146.9946.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20128,0527,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20129,3906,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201254.4546.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201196.8580.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201112.8040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201177.0467.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

24.0725.3226.11(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.503.001.30(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.992.490.80(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.28-1.56-1.35-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

10.11-12.04-11.37-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,0511,036957(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

3.553.432.02أسعار املستهلك

3.463.003.00معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

1,5541,9521,924صادرات السلع

7.837.745.50

4,5485,3195,047واردات السلع

8.397.918.08

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

18.7820.3019.26الزراعة

24.1022.0523.62

57.1257.6557.12الخدمات

71.1278.4780.83

10.5810.279.86نفقات الحكومة العامة النهائية

42.7432.3431.24

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي3.814.343.14إجمالي الادخارات املحلية

28.4132.4333.80

53.5153.8856.00واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

38.4641.1345.82الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.740.700.97

6.268.269.33

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

ألبانيا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ألبانيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالجزائر

السكان والدخل

20121.891.291.15(%)نمو السكان 

201131.7446.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20127,4777,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20117,5506,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201273.7146.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200672.6580.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201125.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201173.0867.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

250.07261.46272.87(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.602.372.53(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.060.861.01(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

12.1319.8012.27(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

7.509.965.90الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2,2642,5711,484(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

3.914.528.89أسعار املستهلك

15.7617.518.63معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

57,06473,45257,508صادرات السلع

8.447.376.27

40,48947,19851,925واردات السلع

9.899.8110.02

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

9.528.568.23الزراعة

48.8851.1453.29

41.6040.3038.48الخدمات

37.5634.4835.50

16.4117.9816.55نفقات الحكومة العامة النهائية

46.6240.3833.05

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي...51.1750.80إجمالي الادخارات املحلية

29.2930.87...

...24.8221.52واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

5.334.463.06الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.100.080.06

1.991.030.78

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

الجزائر

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الجزائر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةأذربيجان

السكان والدخل

20121.351.291.15(%)نمو السكان 

201150.3646.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201210,4787,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20129,4106,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201253.8946.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200999.7680.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201138.5040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201170.6567.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

91.0393.0596.77(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.960.092.16(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.150.79-3.79(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

14.8317.1513.97(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

28.0426.4520.31الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

5631,4672,005(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

5.677.871.08أسعار املستهلك

13.6016.740.95معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

21,36026,57125,852صادرات السلع

12.3510.7612.76

6,6009,75612,037واردات السلع

20.1019.7424.12

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

6.535.915.78الزراعة

60.0463.9966.11

33.4330.1028.11الخدمات

42.7639.3639.11

11.1210.889.54نفقات الحكومة العامة النهائية

18.9518.0619.87

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي48.2450.8155.87إجمالي الادخارات املحلية

51.5853.9762.80

22.2919.9424.16واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

10.7713.6313.29الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.210.191.72

1.491.424.92

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

أذربيجان

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أذربيجان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالبحرين

السكان والدخل

20121.921.291.15(%)نمو السكان 

201156.7046.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201228,7447,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201021,4206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201288.7646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201094.5680.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20118.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201175.1667.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

30.0231.3033.09(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.742.103.85(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.650.101.81-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.773.254.17(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

3.5812.5515.43الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

156781891(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

0.421.20-1.97أسعار املستهلك

......13.66معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

29,58033,68038,228صادرات السلع

10.9211.6610.60

11,51712,72513,774واردات السلع

33.3837.6936.33

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

0.400.390.37الزراعة

40.5342.9146.26

59.0756.7053.36الخدمات

34.2734.1837.13

15.2214.9612.70نفقات الحكومة العامة النهائية

26.8029.0424.40

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي49.7450.8550.17إجمالي الادخارات املحلية

81.2981.5376.61

58.7759.7250.84واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

البحرين

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية البحرين

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةبنغالديش

السكان والدخل

20121.191.291.15(%)نمو السكان 

201148.7746.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,0397,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20122,0706,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201228.8946.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201157.7380.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201136.7040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201168.9467.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

260.60283.47306.00(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.406.516.05(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.215.384.93(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.400.45-0.51(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

1.230.37-0.48الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

9131,136990(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

8.1310.708.72أسعار املستهلك

6.477.538.00معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

16,49723,10022,937صادرات السلع

6.645.536.36

27,81336,19336,363واردات السلع

21.0222.7722.23

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

18.7318.5918.43الزراعة

28.6628.4628.55

52.6152.9653.01الخدمات

74.6574.5374.93

5.265.375.47نفقات الحكومة العامة النهائية

24.3724.4124.73

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي17.2517.8016.44إجمالي الادخارات املحلية

19.4318.4122.90

26.5525.0231.61واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

27.5525.6624.17الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.230.220.26

5.594.725.46

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

بنغالديش

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية بنغالديش

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي

 

 البلدان النامية بنغالديش
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةبنين

السكان والدخل

20122.731.291.15(%)نمو السكان 

201141.2546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,6677,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,5706,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201245.5646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200628.7080.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201167.9040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201156.0167.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

13.9514.7515.59(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.553.533.85(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.320.691.05-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.72-0.73-0.48-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

9.75-9.98-7.30-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

177161159(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

2.182.746.75أسعار املستهلك

1.862.366.34معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

662862935صادرات السلع

48.1430.6137.58

7,16910,1937,133واردات السلع

17.8212.3916.65

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

35.2135.4035.57الزراعة

14.1814.4214.70

50.6150.1749.74الخدمات

76.0676.6375.66

12.0411.8712.12نفقات الحكومة العامة النهائية

21.2221.0421.59

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي11.9011.505.66إجمالي الادخارات املحلية

15.7815.1114.98

25.1024.6526.96واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

17.4219.6419.50الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.190.200.17

2.472.510.00

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

بنين

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية بنين

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةبروناي

السكان والدخل

20121.401.291.15(%)نمو السكان 

201148.7346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201254,3897,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200949,3706,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201276.3246.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201195.4580.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20115.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201178.0767.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

20.1521.0321.69(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.602.211.30(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.23-0.820.67(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

5.625.298.06(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

45.4532.3648.48الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

6261,208850(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

0.352.020.46أسعار املستهلك

5.3119.370.77معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

8,25511,48311,648صادرات السلع

8.068.563.81

3,1326,4006,459واردات السلع

18.4511.1914.23

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

0.910.760.64الزراعة

65.4066.8471.67

33.6932.4027.69الخدمات

24.3623.1719.87

23.2922.4117.33نفقات الحكومة العامة النهائية

17.5615.8813.36

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي54.5664.4465.51إجمالي الادخارات املحلية

72.7881.4481.28

35.7932.8729.13واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

بروناي

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية بروناي

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةبوركينا فاسو

السكان والدخل

20122.861.291.15(%)نمو السكان 

201145.3846.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,3997,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,5106,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201227.3546.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200728.7380.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201181.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201155.3667.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

20.7722.1024.29(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.894.168.01(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.711.105.58(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.49-0.12-0.21-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

4.72-1.13-2.33-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

354240(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

0.582.753.60-أسعار املستهلك

1.24-7.203.20معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

624788812صادرات السلع

30.7139.8644.22

1,9102,1862,445واردات السلع

33.5131.2332.56

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

35.4734.8535.02الزراعة

17.9925.3127.94

46.5439.8437.04الخدمات

68.7860.5769.47

21.6917.4517.99نفقات الحكومة العامة النهائية

24.7128.2525.97

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي9.5317.6316.12إجمالي الادخارات املحلية

12.6117.0521.14

27.7924.8828.58واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

23.0123.6623.28الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.190.210.24

3.822.49...

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

بوركينا فاسو

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية بوركينا فاسو

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالكاميرون

السكان والدخل

20122.541.291.15(%)نمو السكان 

201140.1346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,3667,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20122,3206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201252.6646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201071.2980.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201179.2040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201151.5867.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

44.7947.6250.77(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.324.104.74(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.801.562.19(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.10-0.75-0.68-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

4.39-2.97-3.00-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

538243507(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

1.282.943.00أسعار املستهلك

2.913.051.96معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

4,4785,2635,466صادرات السلع

11.7311.7312.38

4,4105,7406,213واردات السلع

23.2322.7923.12

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

23.3423.2723.34الزراعة

29.7229.7430.07

46.9446.9946.58الخدمات

75.2175.0373.05

11.2611.6112.04نفقات الحكومة العامة النهائية

18.5219.0521.95

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي11.6412.7115.50إجمالي الادخارات املحلية

23.5225.5030.57

28.3128.8634.84واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

14.6014.2112.14الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.270.190.34

7.213.46...

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

الكاميرون

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الكاميرون

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةتشاد

السكان والدخل

20123.001.291.15(%)نمو السكان 

201137.0546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,9247,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,3206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201221.9246.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201135.3980.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201197.1040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201149.5267.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

18.8219.3220.66(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

12.980.535.04(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.922.48-10.23(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.23-0.10-0.43-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

2.09-0.97-5.04-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

313282323(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

2.121.897.68-أسعار املستهلك

11.9416.187.27معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

2,6563,5532,992صادرات السلع

0.320.681.29

1,192940958واردات السلع

24.2332.5635.38

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

23.3321.9517.91الزراعة

43.4248.5453.93

33.2429.5128.16الخدمات

29.2727.8327.45

27.6423.7420.11نفقات الحكومة العامة النهائية

21.6927.7019.11

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي...43.9046.15إجمالي الادخارات املحلية

39.4641.4240.70

28.2927.9625.47واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

25.8421.2617.21الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.350.210.20

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

تشاد

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تشاد

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةجزر القمر

السكان والدخل

20122.441.291.15(%)نمو السكان 

201133.3446.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,2587,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,2306,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201228.1746.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201175.5480.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201158.8040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201161.0467.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

0.800.840.87(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.052.232.45(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.050.120.34-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.03-0.06-0.03-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

5.39-9.05-5.68-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

82317(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

3.906.785.98أسعار املستهلك

4.354.692.59معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

3053102صادرات السلع

16.0730.3812.58

210230252واردات السلع

32.9240.5035.34

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

49.2448.7448.91الزراعة

10.6010.4910.53

40.1640.7740.57الخدمات

107.32106.72104.91

15.2614.6313.90نفقات الحكومة العامة النهائية

11.5014.2916.87

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي18.81-21.35-21.13-إجمالي الادخارات املحلية

14.6715.6315.32

48.1850.4551.79واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

53.8851.6445.54الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.550.220.28

14.89......

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

جزر القمر

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية جزر القمر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةساحل العاج

السكان والدخل

20122.291.291.15(%)نمو السكان 

201139.0346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,7277,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,9606,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201252.0046.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201156.8780.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201181.2040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201155.4267.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

37.0936.0940.35(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.739.84-2.45(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.506.64-0.54-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.45-0.573.12(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

1.82-2.4712.93الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

339286478(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

1.374.901.31أسعار املستهلك

1.905.031.30معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

10,27311,07710,298صادرات السلع

22.1722.9826.58

8,1466,7028,893واردات السلع

35.0435.1629.99

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

28.0328.4828.06الزراعة

26.8725.5225.95

45.1046.0045.99الخدمات

64.6765.5162.76

14.0714.1912.62نفقات الحكومة العامة النهائية

9.519.588.76

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي21.2620.2924.61إجمالي الادخارات املحلية

51.9749.0149.01

40.2238.3034.03واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

60.4247.0949.90الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.210.350.38

8.824.74...

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

ساحل العاج

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ساحل العاج

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةجيبوتي

السكان والدخل

20121.521.291.15(%)نمو السكان 

201134.0646.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,6777,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

6,37612,129...2012(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201277.1646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

80.2284.08......( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201171.8040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201157.9167.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

2.092.232.38(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.494.474.84(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.671.621.99(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.18-0.16-0.07-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

13.39-12.64-5.85-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2778100(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

3.955.073.74أسعار املستهلك

3.945.074.24معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

463533583صادرات السلع

94.7095.6793.61

2,6403,5024,071واردات السلع

39.6139.0539.00

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

3.883.753.83الزراعة

19.6521.0820.14

76.4775.1776.03الخدمات

84.0683.3683.79

20.2521.3220.79نفقات الحكومة العامة النهائية

18.7719.0718.91

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي4.58-4.68-4.31-إجمالي الادخارات املحلية

35.6338.0036.84

58.7161.7660.33واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

85.2367.4161.90الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.85......

8.548.07...

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

جيبوتي

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية جيبوتي

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةمصر

السكان والدخل

20121.661.291.15(%)نمو السكان 

201133.5546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20126,5457,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20126,6406,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201243.7046.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201273.8780.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201118.0040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201173.2067.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

499.27518.97539.95(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.151.782.22(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.39-0.38-2.74(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

7.93-6.09-4.32-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

3.09-2.58-1.98-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

4832,798-6,386(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

11.7011.108.60أسعار املستهلك

10.1111.6710.05معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

27,25930,62134,278صادرات السلع

39.3136.3034.69

52,81559,33375,777واردات السلع

18.4520.9320.38

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

13.6413.9914.52الزراعة

37.5537.5337.63

48.8248.4847.85الخدمات

76.1174.5775.51

11.3511.1611.30نفقات الحكومة العامة النهائية

19.1919.5017.09

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي12.5514.1112.83إجمالي الادخارات املحلية

24.9621.3523.23

31.6026.1330.05واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

18.5016.6414.83الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.470.400.39

6.446.057.39

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

مصر

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية مصر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالغابون

السكان والدخل

20122.391.291.15(%)نمو السكان 

201137.3046.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201216,5487,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201214,2906,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201286.4646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201188.9980.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201149.3040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201162.6967.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

21.5723.5825.49(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.777.056.21(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.245.514.68(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.292.682.32(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

8.8714.2312.65الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

499696702(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

1.451.263.00أسعار املستهلك

18.3615.081.27معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

6,99010,12110,432صادرات السلع

11.149.492.53

2,6993,5893,741واردات السلع

11.7110.9311.92

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

3.052.642.83الزراعة

65.4171.0868.54

31.5326.2828.63الخدمات

29.6224.7321.94

12.3210.3822.20نفقات الحكومة العامة النهائية

23.4924.4525.80

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي58.0664.8955.85إجمالي الادخارات املحلية

57.4262.3126.41

22.8421.1124.67واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

19.5717.5715.32الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.481.190.92

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

الغابون

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الغابون 

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغامبيا

السكان والدخل

20123.191.291.15(%)نمو السكان 

201141.9546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,8647,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,8606,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201257.7646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201151.1180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201157.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201158.4867.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

3.293.223.40(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.303.95-6.53(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.871.16-3.65(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.16-0.14-0.15-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

17.00-15.28-16.01-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

373679(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

5.054.804.65أسعار املستهلك

4.303.724.88معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

63132134صادرات السلع

8.147.105.00

8361,1431,043واردات السلع

29.1828.9831.33

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

30.0632.1131.28الزراعة

11.6911.2913.79

58.2456.6054.92الخدمات

73.1773.1782.76

7.717.718.14نفقات الحكومة العامة النهائية

31.1030.2430.68

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي3.262.800.91إجمالي الادخارات املحلية

25.3523.4928.86

41.7042.1147.16واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

56.2153.8051.93الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.810.720.63

6.538.097.47

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

غامبيا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غامبيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي

 

 البلدان النامية غامبيا

0.0

2.0

4.0

6.0

2008 2009 2010 2011 2012

 (%)   التضخم

 معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي

 مؤشر أسعار املستهلك

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

2008 2009 2010 2011 2012

ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي 

 )%(  إلاجمالي

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

 0

 100

 200

 300

 400

2008 2009 2010 2011 2012

التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغينيا

السكان والدخل

20122.561.291.15(%)نمو السكان 

201141.2346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,1217,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20129806,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201235.9446.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201025.3180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201178.9040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201154.0967.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

10.8411.5012.17(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.943.913.94(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.551.371.41-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.92-1.05-0.57-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

34.07-20.47-11.48-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

101956744(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

15.4721.3515.23أسعار املستهلك

20.2019.7312.89معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

2,1852,2251,918صادرات السلع

2.282.854.01

4,0905,3175,909واردات السلع

10.3510.9110.67

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

26.9325.9824.46الزراعة

32.5334.5435.45

40.5339.4840.09الخدمات

61.8855.7751.54

13.0216.7715.53نفقات الحكومة العامة النهائية

30.1432.5645.11

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي0.27-7.182.39إجمالي الادخارات املحلية

26.5428.3530.25

30.7936.5348.12واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

75.1266.1961.60الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.680.420.66

10.054.8411.16

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

غينيا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غينيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغينيا بيساو

السكان والدخل

20122.391.291.15(%)نمو السكان 

201142.5446.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,2237,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,1906,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201244.5746.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201155.2880.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201198.0040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201148.1167.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

1.791.931.93(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.45-3.475.34(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.47-1.353.17(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.05-0.01-0.07-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.12-1.14-8.56-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

332516(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

1.075.062.22أسعار املستهلك

3.474.421.86معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

189349197صادرات السلع

31.4618.0836.79

269353361واردات السلع

27.0623.8624.37

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

43.2045.2745.31الزراعة

13.3413.3013.22

43.4641.4341.47الخدمات

89.9888.5285.34

14.799.459.41نفقات الحكومة العامة النهائية

8.517.278.91

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي4.772.035.25-إجمالي الادخارات املحلية

14.8718.1219.11

28.1529.2829.14واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

138.14135.2129.31الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.470.420.06

6.36......

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

غينيا بيساو

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غينيا بيساو

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغويانا

السكان والدخل

20120.571.291.15(%)نمو السكان 

201137.8346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20127,9397,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20123,4006,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201228.4946.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200984.9980.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201129.4040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201169.8667.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

5.435.856.16(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.375.443.35(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.065.123.04(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.37-0.34-0.22-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

13.21-13.36-9.63-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

270215231(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

3.734.962.97أسعار املستهلك

6.708.375.75معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

1,1191,4011,635صادرات السلع

0.840.830.65

1,4361,8771,861واردات السلع

5.364.915.89

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

19.8517.6017.93الزراعة

33.1034.4733.83

47.0647.9448.24الخدمات

82.3387.3593.35

16.1715.1115.93نفقات الحكومة العامة النهائية

26.6425.4021.58

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي6.19-2.47-1.49إجمالي الادخارات املحلية

45.9850.1255.02

71.1277.9885.03واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

57.8565.7471.62الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.590.640.00

2.132.74...

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

غويانا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غويانا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةأندونيسيا

السكان والدخل

20121.251.291.15(%)نمو السكان 

201147.5246.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20124,9777,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20124,8106,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201251.4546.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201192.8180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201124.8040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201169.3267.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

1,034.651,125.291,216.74(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.226.496.23(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.734.994.73(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

24.18-5.151.69(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

2.75-0.730.20الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

13,77119,24119,853(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

5.135.364.26أسعار املستهلك

8.268.124.53معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

157,791203,501190,033صادرات السلع

11.6711.2412.16

135,691177,451191,720واردات السلع

15.0015.1316.15

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

15.3015.3414.72الزراعة

47.6847.0547.15

37.0237.6238.13الخدمات

58.7056.6154.58

9.599.048.99نفقات الحكومة العامة النهائية

30.9932.5732.77

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي33.7934.2034.20إجمالي الادخارات املحلية

24.1624.5826.34

21.3522.9024.93واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

33.2527.5225.23الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.860.780.74

19.3917.3914.50

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

أندونيسيا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أندونيسيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةإيران

السكان والدخل

20121.321.291.15(%)نمو السكان 

201134.2246.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201213,1277,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200910,3206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201269.2346.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200885.0280.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201121.1040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201173.0067.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

950.731,000.40999.20(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.88-5.903.03(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.12-4.281.92(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

27.3359.3826.77(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

3.0312.487.01الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

3,6484,1504,870(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

12.4021.4830.60أسعار املستهلك

.........معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

98,939128,733102,496صادرات السلع

12.8114.6817.61

66,39596,00292,605واردات السلع

44.0340.1649.99

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

9.959.749.45الزراعة

38.7341.7741.35

51.3248.4949.20الخدمات

43.0740.7842.06

12.4511.1111.74نفقات الحكومة العامة النهائية

39.8341.2239.64

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي44.4948.1146.20إجمالي الادخارات املحلية

25.8127.5627.88

21.1520.6821.31واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

5.044.743.72الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.12......

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

إيران

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية إيران

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالعراق

السكان والدخل

20122.541.291.15(%)نمو السكان 

201124.5346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20127,0807,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20124,3006,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201266.4746.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201178.4880.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201130.9040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201168.9867.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

194.96216.20238.61(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.868.588.43(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.395.285.09(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

4.1022.5414.89(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.5211.984.88الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,3962,0822,549(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

2.455.606.09أسعار املستهلك

14.6322.777.01معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

46,64070,81283,275صادرات السلع

6.443.573.18

28,25936,18942,797واردات السلع

50.0151.0350.61

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

5.225.254.76الزراعة

51.9355.6056.58

42.8539.1538.65الخدمات

61.6755.6152.33

24.8625.0420.26نفقات الحكومة العامة النهائية

13.3311.9915.89

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي13.4719.3527.41إجمالي الادخارات املحلية

46.5150.0053.08

46.3742.6535.93واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

العراق

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية العراق

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةألاردن

السكان والدخل

20122.191.291.15(%)نمو السكان 

201127.1546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20126,0427,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20126,1306,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201282.9546.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201195.9080.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201118.0040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201173.4367.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

35.2636.9438.65(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.312.592.80(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.090.290.49(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

5.64-3.48-1.39-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

18.07-12.03-5.26-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,6511,4741,403(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

5.004.414.77أسعار املستهلك

8.446.395.12معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

5,9396,7326,682صادرات السلع

55.7854.5056.68

15,56418,93020,666واردات السلع

40.7441.5141.72

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

2.893.243.16الزراعة

29.8729.1529.56

67.2467.6167.28الخدمات

75.0377.0682.69

21.8720.3919.76نفقات الحكومة العامة النهائية

26.3024.9026.02

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي2.82-3.112.78إجمالي الادخارات املحلية

45.8847.7945.58

69.0869.0373.86واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

60.5763.3461.14الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.151.051.23

6.005.726.71

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

ألاردن

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ألاردن

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةكزاخستان

السكان والدخل

20121.431.291.15(%)نمو السكان 

201153.5846.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201213,8937,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201211,9506,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201253.5446.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200999.7380.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201125.0040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201168.8967.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

197.45216.78231.79(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.257.505.04(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.525.392.98(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.7613.608.97(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

1.197.434.57الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

11,55113,90314,022(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

7.138.335.12أسعار املستهلك

19.5417.573.88معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

57,23980,19163,465صادرات السلع

9.018.2910.24

24,01521,41945,507واردات السلع

7.1210.726.15

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

6.244.665.41الزراعة

38.9941.9540.32

54.7853.3954.27الخدمات

47.3545.3843.16

11.6610.8110.76نفقات الحكومة العامة النهائية

29.4125.3722.38

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي37.6440.1243.91إجمالي الادخارات املحلية

42.0443.9649.48

33.8229.2127.75واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

97.1580.5166.17الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

5.523.733.90

50.7458.3434.62

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

كزاخستان

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية كزاخستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالكويت

السكان والدخل

20123.951.291.15(%)نمو السكان 

201150.7346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201239,8897,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201049,2306,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201298.2746.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200893.9180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20119.3040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201174.7367.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

130.00141.14150.96(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.376.305.08-(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.023.422.23-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

38.2970.8078.08(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

31.9343.9845.03الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

4568551,851(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

4.014.752.93أسعار املستهلك

...13.0626.41معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

61,67986,885103,650صادرات السلع

14.3613.5912.95

22,81624,17325,039واردات السلع

22.4126.4525.61

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

0.250.160.19الزراعة

55.0857.4767.43

44.6742.3732.38الخدمات

33.5030.4422.80

18.4816.6915.13نفقات الحكومة العامة النهائية

17.9719.0915.58

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي48.0552.8862.62إجمالي الادخارات املحلية

59.4760.0765.92

29.4026.2921.06واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

الكويت

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الكويت

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةغرقيزيا

السكان والدخل

20121.221.291.15(%)نمو السكان 

201146.6346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,3767,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20122,2606,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201235.4846.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200999.2480.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201127.0040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201169.6067.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

12.1613.1613.28(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.90-0.476.00-(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.88-1.554.95-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.82-0.37-0.31-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

12.70-5.99-6.38-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

438694372(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

7.7616.592.77أسعار املستهلك

10.0322.487.39معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

1,0471,1351,152صادرات السلع

55.1163.3670.44

7,2349,0789,986واردات السلع

12.0311.3012.29

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

20.3318.7619.69الزراعة

25.6128.1727.92

54.0653.0852.38الخدمات

78.2884.6084.07

18.4318.1318.46نفقات الحكومة العامة النهائية

27.2727.4025.34

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي2.90-2.72-3.29إجمالي الادخارات املحلية

54.7051.5554.54

78.6881.6881.64واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

87.8285.8288.51الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

10.4321.9211.79

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

غرقيزيا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية غرقيزيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةلبنان

السكان والدخل

20120.961.291.15(%)نمو السكان 

201135.4246.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201215,7577,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201214,4006,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201287.3646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200789.6180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20118.0040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201172.5967.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

58.9961.1563.18(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.001.501.50(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.630.200.20(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

6.64-4.89-3.57-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

16.05-12.53-9.61-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

4,2803,4853,787(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

4.484.996.57أسعار املستهلك

0.134.855.63معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

3,8584,2014,213صادرات السلع

57.1249.9749.95

17,96420,05021,621واردات السلع

20.9023.5023.28

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

5.094.745.21الزراعة

19.4019.7319.16

75.5175.5375.63الخدمات

78.9079.8287.95

14.1614.2912.65نفقات الحكومة العامة النهائية

34.6833.9231.38

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي6.935.896.37إجمالي الادخارات املحلية

20.6222.1723.74

48.3750.2150.43واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

71.5866.2461.77الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

4.373.903.85

19.9318.6619.93

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

لبنان

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية لبنان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةليبيا

السكان والدخل

20120.841.291.15(%)نمو السكان 

201137.6946.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201212,0667,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

200917,5606,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201277.9146.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201189.5480.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201112.8040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201174.9567.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

95.9537.1777.36(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

62.08104.48-5.02(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

61.58100.79-3.13(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

14.583.1729.37(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

19.499.1435.86الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

......1,909(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

2.4615.906.07أسعار املستهلك

.........معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

42,18917,44951,399صادرات السلع

5.4610.316.16

21,8998,59719,146واردات السلع

25.3840.8329.14

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

2.742.461.93الزراعة

70.8073.8450.21

26.4623.7047.86الخدمات

36.6136.0934.20

12.6412.5242.50نفقات الحكومة العامة النهائية

9.719.6213.65

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي50.7551.3923.30إجمالي الادخارات املحلية

68.0768.6552.57

27.0226.8842.91واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

ليبيا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ليبيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةماليزيا

السكان والدخل

20121.661.291.15(%)نمو السكان 

201143.9946.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201216,9227,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201216,5306,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201273.3646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201093.1280.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20115.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201174.2667.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

432.05463.69498.48(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.155.085.61(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.263.723.85(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

27.3531.7419.42(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

11.0811.026.40الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

9,06012,19810,074(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

1.723.171.66أسعار املستهلك

4.085.460.75معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

198,752228,294227,625صادرات السلع

10.4410.8611.02

164,746187,649196,831واردات السلع

10.3712.1311.35

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

9.3110.4911.99الزراعة

41.3741.4940.68

49.3248.0147.33الخدمات

48.8447.5047.50

13.0512.1913.02نفقات الحكومة العامة النهائية

17.8423.1523.58

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي38.1140.3139.48إجمالي الادخارات املحلية

91.4293.7591.56

71.1476.5975.66واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

34.5034.4932.81الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.240.880.70

6.145.483.88

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

ماليزيا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية ماليزيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةاملالديف

السكان والدخل

20121.931.291.15(%)نمو السكان 

201146.7746.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20129,2357,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20127,6906,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201242.2346.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200698.4080.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20119.2040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201176.8867.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

2.652.903.06(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.067.053.50(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.295.281.79(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.58-0.44-0.20-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

26.46-21.40-9.23-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

216256284(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

6.1511.2610.89أسعار املستهلك

0.447.545.00معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

135196214صادرات السلع

4.371.461.05

1,2021,4871,430واردات السلع

31.7031.3434.89

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

4.003.773.50الزراعة

14.6915.2315.65

81.3181.0080.85الخدمات

24.6326.2125.64

39.9838.8739.74نفقات الحكومة العامة النهائية

57.4656.7057.51

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي35.3934.9234.62إجمالي الادخارات املحلية

86.2894.06109.18

74.5779.34105.26واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

49.4347.2145.64الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.231.061.03

11.198.86...

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املالديف

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية املالديف

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي

 

 البلدان النامية املالديف

0.0

5.0

10.0

15.0

2008 2009 2010 2011 2012

 (%)   التضخم

 معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي

 مؤشر أسعار املستهلك

-35.0

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

2008 2009 2010 2011 2012

ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي 

 )%(  إلاجمالي

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

31.0%

 0

 200

 400

 600

2008 2009 2010 2011 2012

التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةمالي

السكان والدخل

20122.991.291.15(%)نمو السكان 

201128.1646.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,1007,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,1606,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201235.5746.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201133.4480.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201198.2040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201151.3767.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

17.0417.8817.98(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.19-5.822.73(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.18-0.38-2.65(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.35-0.65-1.19-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

3.42-6.05-12.61-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

406556310(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

1.293.055.32أسعار املستهلك

4.184.895.92معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

297435560صادرات السلع

20.4230.3925.76

3,4723,9183,825واردات السلع

27.5623.1722.91

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

38.8640.5038.97الزراعة

20.9620.1222.14

40.1839.3838.89الخدمات

62.2060.8161.80

17.3416.9317.14نفقات الحكومة العامة النهائية

21.2424.5122.87

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي13.627.2712.09إجمالي الادخارات املحلية

23.7425.9925.53

31.3739.8836.24واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

24.6626.1527.50الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.270.250.27

3.102.45...

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

مالي

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية مالي

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةموريتانيا

السكان والدخل

20122.491.291.15(%)نمو السكان 

201132.0746.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,1227,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20122,5206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201241.7946.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201158.6180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201175.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201158.5567.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

6.707.117.70(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.083.886.36(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.561.443.87(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.08-0.31-0.32-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

25.81-7.31-8.66-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1315891,204(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

6.265.694.90أسعار املستهلك

3.61-21.3714.09معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

2,1563,0452,779صادرات السلع

12.6010.5012.87

2,5413,4913,903واردات السلع

15.6315.1214.91

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

23.2123.9223.66الزراعة

36.7937.2338.46

40.0038.8637.88الخدمات

74.4470.3569.11

25.5025.2515.14نفقات الحكومة العامة النهائية

20.5918.2625.87

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي15.6213.8820.82إجمالي الادخارات املحلية

45.0056.2964.69

59.9969.3074.76واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

70.8469.6363.39الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.800.931.02

4.744.743.58

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

موريتانيا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية موريتانيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةاملغرب

السكان والدخل

20121.431.291.15(%)نمو السكان 

201135.6846.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20125,2657,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20125,0406,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201257.4146.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201167.0880.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201128.2040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201172.1367.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

152.33163.34171.23(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.644.992.99(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.553.891.93(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

9.36-8.05-3.75-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

9.60-8.12-4.13-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,5742,5682,836(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

0.990.911.30أسعار املستهلك

0.650.061.24معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

16,61020,79019,507صادرات السلع

11.6111.1613.55

35,13943,62642,890واردات السلع

17.5119.3818.55

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

15.5714.6614.70الزراعة

27.1628.2728.07

57.2657.0757.23الخدمات

57.1357.2759.36

18.2117.5217.59نفقات الحكومة العامة النهائية

35.6435.1235.49

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي24.6625.2121.69إجمالي الادخارات املحلية

28.7033.0134.94

39.6942.9348.49واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

27.0928.9729.28الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.790.990.81

13.6911.849.91

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

املغرب

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية املغرب

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةموزمبيق

السكان والدخل

20122.501.291.15(%)نمو السكان 

201146.2146.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,1697,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,0206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201231.4746.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200950.5880.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201171.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201150.1567.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

21.8924.0026.26(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.097.327.50(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.985.225.39(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

3.81-3.24-1.66-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

26.12-25.78-17.42-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,0182,6635,218(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

12.7010.352.09أسعار املستهلك

10.488.085.49معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

2,2433,5584,081صادرات السلع

2.333.674.93

3,5647,6858,496واردات السلع

5.135.965.37

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

28.8130.2329.19الزراعة

22.9721.9422.93

48.2247.8247.89الخدمات

80.5382.6785.88

12.9113.1113.75نفقات الحكومة العامة النهائية

14.9513.3714.72

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي3.573.277.87-إجمالي الادخارات املحلية

24.7926.1029.43

43.3144.6846.24واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

42.7840.2632.59الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.280.530.22

1.382.781.58

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

موزمبيق

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية موزمبيق

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالنيجر

السكان والدخل

20123.841.291.15(%)نمو السكان 

201132.3546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20128157,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20126506,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201218.1246.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200528.6780.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201166.4040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201154.6967.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

11.1111.6013.13(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

10.662.1511.24(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.927.89-7.34(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.16-1.57-1.14-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

17.66-24.69-19.86-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

9401,066793(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

0.942.940.47أسعار املستهلك

17.353.586.21معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

213543446صادرات السلع

69.1431.1843.81

1,5871,6231,584واردات السلع

26.3630.5435.34

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

41.6545.0942.68الزراعة

16.0715.5116.09

42.2739.4041.23الخدمات

73.7270.6373.16

16.4014.7516.70نفقات الحكومة العامة النهائية

33.1735.8832.12

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي5.739.686.80إجمالي الادخارات املحلية

20.8721.3623.27

48.1350.3153.28واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

22.3223.4423.41الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.190.180.21

3.81......

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

النيجر

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية النيجر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةنيجيريا

السكان والدخل

20122.791.291.15(%)نمو السكان 

201131.0746.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,7207,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20122,4206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201250.2346.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200851.0880.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201178.0040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201151.8667.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

377.62414.03448.13(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.987.366.33(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.094.483.49(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

13.428.7617.74(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

5.873.596.60الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

6,0998,9157,029(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

13.7210.8412.22أسعار املستهلك

26.782.342.37معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

77,845106,518105,655صادرات السلع

6.875.456.62

47,66559,08156,164واردات السلع

6.957.658.05

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

35.4233.0933.31الزراعة

32.9137.8536.88

31.6729.0629.81الخدمات

75.2166.2360.47

12.9612.0512.46نفقات الحكومة العامة النهائية

12.0911.6411.10

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي11.8321.7227.07إجمالي الادخارات املحلية

34.9935.2039.62

29.6729.8935.62واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

6.154.545.37الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.100.060.07

0.850.440.43

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

نيجيريا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية نيجيريا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةسلطنة عمان

السكان والدخل

20129.131.291.15(%)نمو السكان 

201145.5546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201229,1667,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201025,5806,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201273.6946.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201086.9480.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20117.3040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201173.3467.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

78.9484.2490.06(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.594.495.02(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

12.061.80-20.85(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

5.1012.3811.95(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

8.6717.6915.63الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,2437391,514(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

3.264.032.94أسعار املستهلك

18.6917.620.00معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

32,71744,97948,263صادرات السلع

18.7419.0017.31

21,54125,82231,286واردات السلع

37.6440.6935.20

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

1.401.221.04الزراعة

57.7862.4066.05

40.8236.3932.91الخدمات

40.3733.8632.69

19.9817.8516.14نفقات الحكومة العامة النهائية

24.0924.9326.84

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي39.6448.2951.17إجمالي الادخارات املحلية

52.6456.3356.45

41.4932.7631.30واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

سلطنة عمان

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية سلطنة عمان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةباكستان

السكان والدخل

20121.691.291.15(%)نمو السكان 

201134.7746.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,8817,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20123,0306,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201236.5546.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200954.8980.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201159.2040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201165.4567.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

464.08488.37515.38(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.073.043.68(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.940.931.59(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

4.63-3.950.21-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

2.00-2.230.10-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2,0221,327847(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

10.1013.6611.01أسعار املستهلك

12.3618.329.93معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

21,46525,69726,227صادرات السلع

33.8033.7635.37

43,70651,01551,624واردات السلع

40.7343.4044.70

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

21.5621.1821.63الزراعة

24.7325.4324.95

53.7153.3853.42الخدمات

81.2582.3484.07

8.097.967.93نفقات الحكومة العامة النهائية

18.2215.5613.07

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي10.669.708.00إجمالي الادخارات املحلية

12.8613.5714.16

20.4119.4419.23واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

34.8133.1428.56الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.600.560.46

15.1815.009.20

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

باكستان

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية باكستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةفلسطين

السكان والدخل

20123.011.291.15(%)نمو السكان 

201123.9846.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

7,02011,977...2012(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

6,37612,129...2012(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201274.5746.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201195.2780.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201119.7040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201172.8367.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

.........(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

.........(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

.........(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

………(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

.........الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

87327-4,670(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

......3.75أسعار املستهلك

.........معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

.........صادرات السلع

.........

.........واردات السلع

.........

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

6.426.025.97الزراعة

19.6219.8120.13

73.9674.1773.90الخدمات

107.3098.7394.78

26.1324.4824.50نفقات الحكومة العامة النهائية

18.3518.5016.94

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي19.28-23.21-33.43-إجمالي الادخارات املحلية

0.930.900.59

65.2555.5347.81واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

فلسطين

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية فلسطين

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةقطر

السكان والدخل

20127.051.291.15(%)نمو السكان 

201174.8646.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

2012102,2117,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201184,6706,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201298.8946.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201096.2880.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20116.4040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201178.2567.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

150.13173.24187.94(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

16.7312.986.58(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

12.538.642.48(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

34.1052.6254.16(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

26.7830.3629.53الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

29,23316,30812,182(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

2.431.921.86-أسعار املستهلك

...11.9114.35معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

67,465107,339122,349صادرات السلع

3.484.204.60

22,53724,34127,795واردات السلع

28.4633.1730.76

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

0.120.110.09الزراعة

60.7066.9970.97

39.1832.8928.94الخدمات

19.2815.8917.57

14.3812.099.73نفقات الحكومة العامة النهائية

44.2234.2429.18

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي......54.86إجمالي الادخارات املحلية

47.10......

......31.45واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

قطر

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية قطر

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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اململكة العربية 

السعودية
العالمالبلدان النامية

السكان والدخل

20121.881.291.15(%)نمو السكان 

201134.8446.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201231,2757,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201125,0106,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201282.5046.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201187.1680.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20117.9040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201174.0667.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

752.85834.10906.81(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.438.486.81(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.915.394.51(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

66.75158.49177.23(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

12.6723.6724.37الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

266338338(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

3.803.752.86أسعار املستهلك

...14.3619.84معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

232,104330,649364,440صادرات السلع

15.4313.6412.70

103,692127,627150,717واردات السلع

14.3014.4113.82

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

2.922.451.97الزراعة

58.7462.1967.95

38.3535.3630.08الخدمات

38.5635.0529.37

25.2723.1219.72نفقات الحكومة العامة النهائية

25.5522.6121.07

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي36.1742.3250.09إجمالي الادخارات املحلية

53.6458.0961.61

43.0238.6430.64واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

اململكة العربية السعودية

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية اململكة العربية السعودية

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالسنغال

السكان والدخل

20122.921.291.15(%)نمو السكان 

201143.4446.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,0277,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,9206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201242.8746.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200949.7080.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201146.7040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201159.2767.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

24.0625.2226.57(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.282.623.54(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.070.81-1.54(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

1.35-1.15-0.57-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

9.76-7.93-4.41-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

238715740(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

1.233.411.10أسعار املستهلك

1.414.332.26معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

1,9492,3732,341صادرات السلع

52.5145.9742.11

4,3725,3255,806واردات السلع

20.4823.6824.58

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

17.1017.4016.81الزراعة

23.4223.6923.35

59.4858.9159.84الخدمات

80.6178.4878.91

14.1714.5616.30نفقات الحكومة العامة النهائية

22.1122.6422.23

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي9.2610.7710.78إجمالي الادخارات املحلية

24.4124.7924.24

43.0543.0243.76واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

29.3030.4329.90الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.420.590.87

6.11......

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

السنغال

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية السنغال

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةسيراليون

السكان والدخل

20121.911.291.15(%)نمو السكان 

201139.2946.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,3447,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,3606,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201239.6446.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201143.2880.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

2011119.2040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201147.7867.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

6.276.798.28(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.306.0119.77(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.633.3216.74(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.79-1.53-0.49-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

20.83-52.89-19.35-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

112102107(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

17.7818.4613.81أسعار املستهلك

16.9317.6511.97معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

289358912صادرات السلع

7.5310.646.80

9911,5791,683واردات السلع

21.7717.9517.41

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

58.1756.1756.66الزراعة

6.948.128.29

34.8935.7135.05الخدمات

94.0382.9486.85

10.6610.5810.23نفقات الحكومة العامة النهائية

9.9424.4840.80

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي4.576.382.94-إجمالي الادخارات املحلية

13.5016.8116.29

27.9334.5153.63واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

34.9136.1635.69الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.250.240.30

2.102.733.77

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

سيراليون

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية سيراليون 

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالصومال

السكان والدخل

20122.861.291.15(%)نمو السكان 

201129.8546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

7,02011,977...2012(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

6,37612,129...2012(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201238.2346.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

80.2284.08......( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

2011108.3040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201151.1967.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

.........(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

.........(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

.........(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

………(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

.........الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

180214244(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

.........أسعار املستهلك

.........معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

518594684صادرات السلع

96.7697.1096.46

1,2631,6331,820واردات السلع

57.4556.7757.99

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

60.1960.1860.18الزراعة

7.367.367.36

32.4532.4632.47الخدمات

72.6172.6972.62

8.728.748.72نفقات الحكومة العامة النهائية

20.0419.9420.03

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي18.6718.5718.66إجمالي الادخارات املحلية

0.010.010.01

1.681.681.68واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

الصومال

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الصومال

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةالسودان

السكان والدخل

20122.081.291.15(%)نمو السكان 

201131.2746.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,5457,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20122,0306,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201233.3946.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201171.9480.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201156.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201161.4567.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

87.4587.6385.27(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.40-1.88-2.53(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.82-0.0720.57-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

6.72-0.29-1.36-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

11.21-0.43-2.07-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2,0642,6922,466(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

12.9918.0935.55أسعار املستهلك

19.1718.2136.75معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

11,4049,6893,365صادرات السلع

15.6819.9079.09

10,0029,2279,492واردات السلع

34.3635.7034.69

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

32.8334.5534.61الزراعة

25.1322.9325.51

42.0342.5139.89الخدمات

83.2778.0578.94

6.804.864.81نفقات الحكومة العامة النهائية

21.5523.6622.48

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي20.5325.7023.99إجمالي الادخارات املحلية

16.1220.0018.47

20.1917.4616.34واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

40.1334.3233.05الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.230.15...

5.614.170.00

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

السودان

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية السودان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةسورينام

السكان والدخل

20120.901.291.15(%)نمو السكان 

201139.1046.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201212,3987,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20128,5006,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201270.1246.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201094.6880.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201126.0040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201170.5867.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

5.956.366.76(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.124.714.47(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.743.323.09(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.280.250.30(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.425.836.42الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

2487070-(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

6.8917.724.99أسعار املستهلك

8.2212.096.39معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

7591,3161,112صادرات السلع

21.1514.3619.43

5091,8232,130واردات السلع

26.5910.309.61

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

11.1210.6610.45الزراعة

37.1737.6339.28

51.7151.7050.27الخدمات

36.5736.0735.27

13.1213.3812.47نفقات الحكومة العامة النهائية

49.9736.3538.82

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي50.3150.5552.26إجمالي الادخارات املحلية

43.9452.7660.09

43.6138.5743.04واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

سورينام

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية سورينام

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةسوريا

السكان والدخل

20121.971.291.15(%)نمو السكان 

201127.4246.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

2012n/a7,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20125,2006,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201256.4646.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201184.0680.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201113.2040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201175.8467.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

107.83n/an/a(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.44n/an/a(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.99n/an/a(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

……1.72-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

......2.87-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

......1,469(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

......4.40أسعار املستهلك

......6.26معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

14,15215,63111,087صادرات السلع

62.4066.5794.30

25,45726,25318,612واردات السلع

44.1949.0163.91

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

22.8019.7420.43الزراعة

27.3030.6730.73

49.9149.5948.84الخدمات

59.8560.5959.74

11.9712.4014.40نفقات الحكومة العامة النهائية

30.0026.6927.65

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي...28.1418.39إجمالي الادخارات املحلية

29.0835.33...

...31.1535.76واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

...10.528.90الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.240.21...

3.903.14...

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

سوريا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية سوريا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةطاجكستان

السكان والدخل

20122.451.291.15(%)نمو السكان 

201142.3246.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,2297,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20122,2206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201226.6146.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201199.7180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201152.8040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201167.5467.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

14.7916.2217.75(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.507.407.50(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.294.865.29(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.15-0.31-0.07-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

1.92-4.67-1.22-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1611290(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

6.4612.425.80أسعار املستهلك

12.4813.3311.58معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

1,1959971,030صادرات السلع

45.9154.2158.99

2,6554,7724,541واردات السلع

29.5323.4228.95

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

20.5921.8521.64الزراعة

27.2027.8627.62

52.2150.2950.75الخدمات

86.3484.7091.77

12.4611.3313.14نفقات الحكومة العامة النهائية

24.8523.8525.02

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي16.98-12.10-17.64-إجمالي الادخارات املحلية

15.1417.5917.39

54.4452.5056.47واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

53.5654.6350.95الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.860.991.03

38.0444.93...

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

طاجكستان

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية طاجكستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةتوغو

السكان والدخل

20122.601.291.15(%)نمو السكان 

201146.8846.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,0967,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20129206,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201238.5146.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201160.4180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201172.9040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201157.0367.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

6.046.466.91(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

4.004.875.03(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.742.592.74(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.29-0.26-0.21-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

7.87-6.99-6.67-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

86171166(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

3.213.562.58أسعار املستهلك

1.185.615.99معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

6391,1701,321صادرات السلع

60.5647.6548.80

9963,6719,038واردات السلع

15.9210.9010.38

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

47.6546.0846.92الزراعة

17.7918.1818.39

34.5535.7434.69الخدمات

82.7785.8184.80

14.1612.0811.83نفقات الحكومة العامة النهائية

18.6618.8819.42

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي2.381.791.39إجمالي الادخارات املحلية

36.7440.1640.19

52.3557.3157.40واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

54.9239.1417.45الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.460.270.14

4.41......

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

توغو

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية توغو

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةتونس

السكان والدخل

20120.971.291.15(%)نمو السكان 

201136.5046.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20129,7757,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20129,3606,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201266.5346.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201079.1380.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201113.9040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201174.7567.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

99.7599.90105.35(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.943.60-3.12(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

3.102.60-2.06(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

3.67-3.40-2.11-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

8.05-7.35-4.75-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,5131,1481,918(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

4.443.535.58أسعار املستهلك

4.745.015.31معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

15,27816,60015,999صادرات السلع

15.7416.6418.48

23,56726,20425,263واردات السلع

13.0713.6715.60

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

8.937.888.38الزراعة

30.9031.7031.96

60.1760.4259.66الخدمات

61.8862.7065.22

16.5316.5818.05نفقات الحكومة العامة النهائية

24.5226.1423.87

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي22.0121.2216.84إجمالي الادخارات املحلية

45.6750.1148.85

48.3754.8755.85واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

50.7749.6848.10الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

1.841.711.63

10.4610.4610.73

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

تونس

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تونس

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي

 

 البلدان النامية تونس

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2008 2009 2010 2011 2012

 (%)   التضخم

 معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي

 مؤشر أسعار املستهلك

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2008 2009 2010 2011 2012

ميزان الحساب الجاري إلى الناتج املحلي 

 )%(  إلاجمالي

12.0%

13.0%

14.0%

15.0%

16.0%

17.0%

 0

2 000

4 000

6 000

8 000

2008 2009 2010 2011 2012

التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةتركيا

السكان والدخل

20121.281.291.15(%)نمو السكان 

201136.4646.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201215,0017,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201218,1906,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201272.3346.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201194.1180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201111.5040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201173.9467.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

970.501,075.471,123.38(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

9.168.502.62(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.737.111.34(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

46.94-75.09-45.45-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

5.91-9.70-6.22-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

9,03616,04712,419(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

8.576.478.91أسعار املستهلك

5.688.586.79معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

113,966135,052152,573صادرات السلع

28.4927.6436.20

185,545240,844236,553واردات السلع

15.0613.0413.40

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

9.119.469.01الزراعة

25.2926.4227.45

65.6064.1363.54الخدمات

71.4771.6971.15

14.7014.3413.92نفقات الحكومة العامة النهائية

14.9419.5223.82

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي13.8313.9714.93إجمالي الادخارات املحلية

23.3221.2123.75

24.4226.7632.64واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

45.2341.0139.63الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

2.041.601.96

42.1236.9330.24

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

تركيا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تركيا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةتركمنستان

السكان والدخل

20121.291.291.15(%)نمو السكان 

201143.2446.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20128,7187,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20129,6406,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201249.0746.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201199.6180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201144.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201165.0067.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

37.0143.3448.95(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

9.1614.6510.97(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

7.4412.859.22(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

2.350.570.58-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

10.602.031.72-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

3,6313,3993,159(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

4.455.284.87أسعار املستهلك

2.318.338.03معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

3,2277,58611,051صادرات السلع

38.2119.1713.09

5,6437,6849,283واردات السلع

44.8339.3232.97

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

12.0012.0012.00الزراعة

54.0054.0054.00

34.0034.0034.00الخدمات

52.3133.2143.63

10.6111.069.66نفقات الحكومة العامة النهائية

50.5058.6046.93

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي75.9683.7286.57إجمالي الادخارات املحلية

74.6076.3277.81

45.2444.4745.35واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

3.272.341.59الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.110.070.05

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

تركمنستان

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية تركمنستان

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



العالمالبلدان الناميةأوغندا

السكان والدخل

20123.351.291.15(%)نمو السكان 

201139.8546.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20121,4157,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20121,1406,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201216.0046.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201073.2180.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201157.9040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201154.0767.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

44.3448.3150.44(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

5.576.682.57(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

0.71-2.233.33(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

2.29-2.03-1.74-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

10.88-11.49-10.22-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

5448941,721(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

3.9718.6814.13أسعار املستهلك

9.555.0123.18معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

1,5241,7611,835صادرات السلع

15.0116.3018.55

3,3264,2864,407واردات السلع

23.4923.7925.08

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

25.1322.3723.53الزراعة

25.3625.2225.40

49.5152.4151.08الخدمات

78.0982.8883.27

9.799.619.22نفقات الحكومة العامة النهائية

22.0222.3422.37

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي12.7113.3313.79إجمالي الادخارات املحلية

23.7523.7623.65

35.1633.9234.48واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

17.3218.9622.93الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.150.150.20

2.141.831.70

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

أوغندا

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية أوغندا

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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التجارة البينية للسلع لدى منظمة التعاون 

 إلاسالمي

 كنسبة مئوية من إلاجمالي مليون دوالر



الامارات العربية 

املتحدة
العالمالبلدان النامية

السكان والدخل

20123.101.291.15(%)نمو السكان 

201168.0346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

201249,0127,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

201142,3806,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201284.6246.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

200590.0380.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

20115.6040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201176.7467.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

238.77256.52271.32(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.305.193.91(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

1.652.130.88-(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

9.1433.3129.40(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

3.229.748.19الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

5,5007,6799,602(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

0.880.880.67أسعار املستهلك

...8.5515.38معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

176,086241,307257,178صادرات السلع

26.5725.1525.52

172,933215,521235,607واردات السلع

15.5114.8116.23

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

0.960.910.81الزراعة

48.1951.3756.74

50.8547.7242.45الخدمات

58.1355.2151.53

9.368.657.53نفقات الحكومة العامة النهائية

26.8129.5928.33

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي...29.3534.45إجمالي الادخارات املحلية

74.7177.94...

...69.2368.76واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

.........الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

.........

.........

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

الامارات العربية املتحدة

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية الامارات العربية املتحدة

 التجارة
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 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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العالمالبلدان الناميةأوزبكستان

السكان والدخل

20121.471.291.15(%)نمو السكان 

201143.1346.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20123,5557,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20123,7506,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201236.2946.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201199.4380.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201141.5040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201168.2767.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

86.1095.24104.69(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

8.508.308.00(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

6.606.076.72(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

2.402.611.37(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

6.155.762.68الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

1,6281,4671,094(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

9.3812.8212.06أسعار املستهلك

18.4816.1114.82معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

5,5485,5865,374صادرات السلع

39.9945.5248.61

9,25710,75311,905واردات السلع

21.1820.6721.62

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

19.5019.5320.13الزراعة

33.1935.4033.10

47.3045.0746.77الخدمات

56.1651.8551.79

17.8017.5817.97نفقات الحكومة العامة النهائية

26.1026.4626.67

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي26.0428.1025.36إجمالي الادخارات املحلية

35.5931.9433.09

35.6528.7731.26واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

21.1419.8718.49الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.370.310.35
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أوزبكستان

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة
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العالمالبلدان الناميةاليمن

السكان والدخل

20122.331.291.15(%)نمو السكان 

201128.4746.3046.89(نسبة مئوية من إجمالي السكان)القوى العاملة 

20122,2837,02011,977(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

20112,3106,37612,129(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر)إجمالي الدخل القومي 

مؤشرات التنمية الاجتماعية

201232.9146.4052.55(كنسبة مئوية من إجمالي السكان)سكان الحضر 

201165.2680.2284.08( سنة15نسبة مئوية من السكان مافوق )معرفة القراءة والكتابة 

201157.0040.7037.60(ولدوا أحياء1000من كل )معدل وفيات ألاطفال 

201165.4567.8869.92(عدد السنوات)توقع الحياة عند الوالدة 

201020112012املؤشرات الاقتصادية الرئيسية

63.4057.9759.08(تعادل القوة الشرائية، السعر الجاري للدوالر، بليون) الناتج املحلي إلاجمالي 

10.480.14-7.70(التغير السنوي في النسبة املئوية) الناتج املحلي إلاجمالي 

2.78-13.09-4.57(التغير السنوي في النسبة املئوية)الناتج املحلي إلاجمالي للفرد 

0.14-1.36-1.15-(بليون دوالر)ميزان الحساب الجاري 

0.38-4.04-3.72-الناتج املحلي إلاجمالي/ ميزان الحساب الجاري 

518349-189(مليون دوالر)إلاستثمار ألاجنبي املباشر 

201020112012 التضخم (%) 

11.1819.5410.98أسعار املستهلك

24.1618.275.99معامل انكماش الناتج املحلي إلاجمالي الضمني

201020112012(مليون دوالر)التجارة 

8,2409,6718,755صادرات السلع

15.4714.1615.48

10,48410,31213,736واردات السلع

39.9647.3739.59

200920102011(كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي)هيكل الاقتصاد 

11.6212.1411.27الزراعة

34.2734.4337.28

54.1153.4351.45الخدمات

75.0576.8677.81

14.4913.2013.90نفقات الحكومة العامة النهائية

20.6715.777.39

التجارة البينية لدى منظمة التعاون اإلسالمي...1.977.60إجمالي الادخارات املحلية

28.2230.48...

...39.7934.59واردات السلع والخدمات

200920102011املديونية

27.3920.9620.23الناتج املحلي إلاجمالي/إجمالي الدين الخارجي

0.330.270.24

3.662.802.75

إجمالي تكوين رأس املال

صادرات السلع والخدمات

الناتج املحلي إلاجمالي/ مدفوعات الفوائد 

الصادرات/ إجمالي خدمات الدين 

اليمن

املؤشرات الرئيسية

(كنسبة من صادرات السلع)الصادرات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

  (كنسبة من واردات السلع)الواردات البينية للسلع لدى منظمة التعاون إلاسالمي 

الصناعة

نفقات الاستهالك ألاسري النهائية

 توقع الحياة

معدل معرفة  

 القراءة والكتابة

معدل وفيات 

 ألاطفال

الناتج املحلي  

 إلاجمالي للفرد

 معين التنمية

 البلدان النامية اليمن

 التجارة

 تكوين رأس املال

 املديونية

 الادخارات املحلية

كنسبة من الناتج املحلي )الحصص الاقتصادية 

 (إلاجمالي
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