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  1الحسابات القومية
 

التضخم، نسبة 
التغير المئوية 
للرقم القيا 

سعار 
ك،  سته ا
المتوسط 

 السنوي

جمالية حسب النشاط  قتصاديالقيمة المضافة ا ا الدخل القومي  
جمالي للفرد  ا
الواحد، حسب 
ت القوة  مماث

ائية  ال
سعار  (ا
الجارية 

ر الدولي)  للدو

الناتج المحلي 
جمالي، معدل  ا
النمو السنوي، 
سعار الثابتة  ا

2005 
 

الناتج المحلي 
جمالي،  ا

حسب 
ت القوة  مماث

ائية  ال
سعار الثابتة  (ا
ر الدولي  للدو

(2011 

 
الخدمات، القيمة 

جمالية،  المضافة ا
كنسبة من الناتج 
جمالي  المحلي ا

الصناعات التحويلية، 
القيمة المضافة 

جمالية، كنسبة من  ا
الناتج المحلي 

جمالي  ا

الصناعة، القيمة 
جمالية،  المضافة ا
كنسبة من الناتج 
جمالي  المحلي ا

الزراعة، القيمة 
جمالية،  المضافة ا

نسبة من الناتج ك
جمالي  المحلي ا

ر دولي بالمئة بالمئة بالمئة بالمئة بالمئة ر  بالمئة دو مليار دو
 وحدة القياس دولي

صندوق النقد 
 الدولي

ات التنمية  مؤ
العالمية، البنك 

 الدولي

ات التنمية  مؤ
العالمية، البنك 

 الدولي

ات التنمية  مؤ
العالمية، البنك 

 الدولي

ات التنمية  مؤ
العالمية، البنك 

 الدولي

ات  مؤ
التنمية 

العالمية، البنك 
 الدولي

صندوق النقد 
 الدولي

ات  مؤ
التنمية 

العالمية، البنك 
 الدولي

 المصدر

 السنة 2014 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2015
4.8 47.9* N/A 39* 13* 14,280* 3.7 548.3* الجزائر 
1.8 N/A N/A N/A N/A 39,140* 3.2 60.8* البحرين 

N/A 52.6 7.4 11.8 35.6 1,430 N/A 1.0 جزر الُقمر  
2.1 N/A N/A N/A N/A N/A 6.5 2.7 جيبوتي 
 م *938 4.2 *10,690 *11.18 *36.3 *16.6 *52.4 11.0
1.4 N/A N/A N/A N/A 14,850* 2.4 510.6* العراق 

ردن * 77.7 2.5 *10,740 *4.2 *29.6 *18.5 *66.2 0.87-  ا
 الكويت *261.2 0.9 *79,970 0.4 64.3 5.4 35.3 3.4
 لبنان *76.7 1 *14,120 *5.6 *20.7 *9 *73.8 3.7-
8.0 N/A N/A N/A N/A 15,140* -6.4 83.6* ليبيا 
 موريتانيا 14.8 1.9 3,710 20.8 39.2 8.8 40 0.5

                                                            
ه ما لم ُتحدد السنة بين قوسين. هذه البيانات هي أحدث البيانات المتوفرة. حصائية في 30 أيلول/سبتمبر 2016، إّن البيانات تتوافق مع السنة المذكورة أع   1 تمّ  تحديث هذه اللمحة ا
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 المغرب *257.3 4.5 *7,680 13.0 29.3 18.2 57.7 1.6
 عمان *161.6 4.1 *37,340 1.3 65.3 10 40.7 0.2
N/A 72.2 14 23.2 4.5 5,070 N/A 18.5 فلسطين 
1.7 44.1* 9.9* 55.8* N/A 140,720* 3.3 302.5* قطر 
 السعودية *1,585.9 3.4 *54,730 *2.3 *45.9 *12.3 *51.8 2.2
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A الصومال 
 السودان *158 3.5 *4,080 *28.6 *20.5 *7.8 *50.8 16.9
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A سوريا 
 تونس *119.1 0.8 * 11,060 8.8 29.3 16.7 61.9 4.9
4.1 

 
N/A N/A N/A N/A 70,570* 3.9 605.3*  مارات العربية ا

 المتحدة
30.0 N/A N/A N/A N/A 3,660 (2013) -28.1 93.5 (2013) اليمن 

 

رقام ل*  2015عام هذه ا  
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  2المالية العامة
 

إجمالي الدين العام 
للحكومة، كنسبة من 

الناتج المحلي 
جمالي  ا

إجمالي النفقات 
الحكومية، كنسبة من 

الناتج المحلي 
جمالي  ا

يرادات  إجمالي ا
يبية، كنسبة من  ال
جمالي  الناتج المحلي ا

يرادات إجمالي  ا
الحكومية، كنسبة من 
جمالي  الناتج المحلي ا

 
العجز أو الفائض النقدي، 
 كنسبة من الناتج المحلي

قراض/  صافي ا
قتراض العام للحكومة،  ا
كنسبة من الناتج المحلي 

جمالي  ا

 

 وحدة القياس بالمئة بالمئة بالمئة بالمئة بالمئة بالمئة

النقد صندوق  صندوق النقد الدولي
 الدولي

ات التنمية  مؤ
ات التنمية العالمية،  صندوق النقد الدولي العالمية، البنك الدولي مؤ

 المصدر صندوق النقد الدولي البنك الدولي

 السنة 2015 2012 2015 2012 2015 2015
 الجزائر 15.3- (2011) 0.3- 29.1 (2011) 37.2 44.4 8.7

 البحرين 15.1- (2013) 0.7- 19.6 (2013) 1.1 34.7 63.3
N/A N/A N/A N/A N/A N/A جزر الُقمر  
55.5 53.9 N/A 37.3 N/A -16.6 جيبوتي 
 م 11.7- 10.1- 21.7 12.5 33.4 87.7
66.1 44.4 N/A 29.9 N/A -14.5 العراق 
ردن 4- 8.3- 25 15.3 30 91.7  ا
 الكويت 1.2 29.3 54.8 0.7 53.6 10.6
 لبنان 8.9- 6.3- 19.5 (2014) 14.8 29.5 139.1
65.4 76.7 N/A 22.3 N/A -54.4 ليبيا 
78.1 33.4 N/A 30. N/A -3.5 موريتانيا 
 المغرب 4.3- (2011) 4- 25.6 23.3 29.9 63.7
 عمان 20.4- 0.4- 39.3 2.6 59.7 20.6
N/A N/A 5.7 N/A 0.7 (2014) N/A فلسطين 
35.8 33.1 N/A 43.4 N/A 10.3 قطر 

                                                            
ه ما لم ُتحدد السنة بين قوسين. هذه البيانات هي أحدث البيانات المتوفرة. حصائية في 30 أيلول/سبتمبر 2016، إّن البيانات تتوافق مع السنة المذكورة أع   2 تّم تحديث هذه اللمحة ا
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5.8 40.9 N/A 24.6 N/A -16.3 السعودية 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A الصومال 
68.9 12.5 N/A 10.8 N/A -1.7 السودان 
N/A N/A N/A NA!!! N/A N/A سوريا 
 تونس 4.4- 5.1- 23.3 21.1 27.7 54.5
مارات العربية  4.9- (2014) 0.3 31 (2014) 0.4 35.9 19.5 ا

 المتحدة
68.6 24 N/A 13.2 N/A -10.8 اليمن 
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  3السياسة المالية
 

ميريكي، المتوسط  ر ا ف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدو سعر ال
 السنوي

 
جمالي2المعروض النقدي (م )، كنسبة من الناتج المحلي ا   

 وحدة القياس بالمئة العملة الوطنية

ات التنمية العالمية، البنك  الدوليمؤ ات التنمية العالمية، البنك الدولي   المصدر مؤ

 السنة 2014 2014
 الجزائر  62.5  100.7
 البحرين  (2013) 38.3  0.376

443.587  N/A  جزر الُقمر  
177.72 N/A  جيبوتي 
 م  36.3 7.691

 العراق  70.9  1166.333
0.710  N/A  ردن  ا

 الكويت  42.0  0.300852
1507.500  N/A  لبنان 

 ليبيا  80.4  1.272
 موريتانيا  35.5 324.672
9.764 N/A  المغرب 
 عمان  72.2  0.385
N/A  N/A  فلسطين 

3.640  N/A  قطر 

                                                            
ه ما لم ُتحدد السنة بين قوسين. هذه البيانات هي أحدث البيانات المتوفرة. حصائية في 30 أيلول/سبتمير 2016، إّن البيانات تتوافق مع السنة المذكورة أع  3 تمّ  تحديث هذه اللمحة ا
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3.750  N/A  السعودية 
N/A  N/A  الصومال 

 السودان  112.6  6.025
 سوريا  42.2  11.225
 تونس  65.9  1.961
3.675  N/A   مارات العربية ا

 المتحدة
N/A  18.4  اليمن 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 

 
 

نمائيبين  ةمشتركالبوابة العربية للتنمية هي مبادرة  مم المتحدة ا    برنامج ا
قليمية لمؤسساتمجموعة التنسيق التابعة و   التنمية العربية الوطنية وا

مي للتنميةو  س وبك للتنمية  البنك ا   الدوليةوصندوق ا
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