
أمريكي دوالرإسالمي دينارأمريكي دوالر٢إسالمي دينار

٧٩٢ ٥٢٨٥٨ ٦٧٦٤٠ ٢١٠١ ٣١(بالماليين) المشاريع تمويل

١٥٠ ٤٧٨٢ ١٢٤١ ٨٩ ٤(بالماليين) الفنية المساعدة

٦٥٥ ١٦٤١ ٣١ ٢ ٥(بالماليين) الخاصة المساعدة

٠٤٥ ٨٣٨٨٩ ٩٩٨٦٢ ٤٧٠٤ ٣٣(بالماليين) التجارة تمويل

**(%) التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة حصة

٦٤١ ٠٠٩١٥١ ٨٠٠١٠٦ ٧٧١٦ ٣٤(بالماليين) التمويل إجمالّي صافي

الطاقة

الحضرية والخدمات الصحّي والصرف المياه

الزراعة

الّصحة

النقل

التعليم

أخرى

٤٣٨ ٥٠٢٨٧ ٠٢٢٦٠ ٩٣٣٧ ٣٤(بالماليين) الصرف عمليات

٢٣٩ ٢٧٧٦٢ ٦٨٦٤٣ ٦٨٤٦ ٣٤(بالماليين) األقساط سداد

--١٦٧ ١١٦ ٥(بالماليين) الدخل صافي

--٠٠٠ ٠٠٠١٤٤ ٥١٠٠(بالماليين) به المصرح المال رأس

--٣٧٥ ٢٦٠٧٢ ٥٥٠(بالماليين) فيه الممكتب المال رأس

--٥٥٤ ٩٤١٨ ٥٥(بالماليين) المدفوع المال رأس

٥األعضاء البلدان عدد

٣الموظفين عدد

٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ وحتى ١٩٧٥ سنة عملياته البنك بدأ أن منذ* 

 التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة** 

للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة :المصدر

                    فقط للتنمية اإلسالمي البنك ٥                    فقط للبنك العادية الرأسمالية الموارد ٤                    للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة ٣

٨.٧١٢.٨

 ٥٧

١١٨٠

رقم كل مبلغ مع اإلجمالية المبالغ بعض تتوافق أالّ يمكن الحسابي، للتقريب ونظرا ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ إلي البيانات تاريخ يعود ١

(٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ نهاية في أمريكي دوالر ١.٤٤=  إسالمي دينار ١ صرف سعر) اإلسالمي الدينار ٢

٢٩.٧٧.٨

٢٥.٧٢٢.٥

٢.٢٦.٨

:٤(٪) للبنك العادية الرأسمالية للموارد القطاعي التوزيع

١٧.٧٢٥.٦

٢.٥١٢.٦

١٣.٤١٢.٠

١للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة أنشطة حول إحصائيات

*تراكمّي٢٠٢٠

 ٦٠.٧ ٩٤.٥



رات ٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠الوحدةالمؤّشِّ

٨٦٨ ٢٧٧٦ ٠٠٥٧ ٧األمريكية الدوالرات بملياراتاإلجمالّي المحلّي الناتج

١.٧ -٢.٦ ٣.٢ ٪ اإلجمالي المحلّي للناتج الفعلّي النمو

١.٩ ١.٩ ١.٨ بالملياراتالسكان عدد

٦٧٨ ٧٤٧٣ ٧٨٤٣ ٣أمريكي دوالرللفرد اإلجمالي القومي الناتج

٩.١ ٧.٥ ٩.٠ ٪(المستهلك أسعار مؤشر) التضخم

٧.٦ -٣.٥ -٢.٧ -٪اإلجمالّي المحلّي الناتج/ الموازنة رصيد

٤٩.٣ ٤٢.٤ ٣٩.٦ ٪اإلجمالّي المحلّي الناتج/ الحكومي الدّين

٢.٧ -٤. -٥. ٪اإلجمالّي المحلّي الناتج/ الجاري الحساب رصيد

٣٧٧ ٨٢٣١ ٩٠٣١ ١األمريكية الدوالرات بملياراتالسلع صادرات

٤٧٦ ٧٨٤١ ٧٨٢١ ١األمريكية الدوالرات بملياراتالسلع واردات

٥٨٩ ٦٠٥١ ٥٦٤١ ١األمريكية الدوالرات بملياراتالدولية اإلحتياطات إجمالي

١٢ ١٢ ٩ باألشهرالواردات أشهر خالل اإلحتياطات

٣٦٥ ٣٩٢ ٣٤٢ األمريكية الدوالرات بملياراتالخارجي الدين إجمالّي

١٨.٦ ١٤.٦ ١٢.٣ ٪والخدمات السلع صادرات/  الدين خدمة

١٨.٦ ١٧.٩ ١٧.٤ ٪التجارية المبادالت إجمالي/ األعضاء الدول بين فيما البينية التجارة

١٠٢.٦ ١٠٦.٧ ١١٠.٧ األمريكية الدوالرات بملياراتالمباشر األجنبي االستثمار تدفقات صافي

١٠٦.٨ ١٠٥.٢ ٩٤.٧ األمريكية الدوالرات بملياراتالموارد تدفقات صافي

٢٤.٣ ٢٤.٦ ٢٤.٣ ٪اإلجمالّي المحلّي الناتج/ الثابتة االستثمارات

١.٩ ١.٩ ١.٩ ٪السكان نمو

٧٦.٣ ٧٥.٥ ٧٥.٥ ٪الكبار لدى األمية محو

٦٨.٧ ٦٨.٤ ٦٨.٢ بالسنواتالحياة أمل

٤.٧ ٤.٦ ٤.٥ ٪اإلجمالّي المحلّي الناتج/ الصحيّة النفقات

٥٤.٠ ٥٤.٤ ٥٤.٧ ٪الشباب إعالة معدّل

٠.٦٣٥ ٠.٦٣١ ٠.٦٢٧ القيمةالبشرية التنمية مؤشر

 الغليظ بالخط التقديرية األرقام ١

المباشر األجنبّي االستثمارالمستهلك أسعار مؤشر

للتنمية اإلسالمي البنك في األعضاء البلداناإلجمالّي القومي الناتجاإلجمالّي المحلّي الناتج

١البنك في األعضاء للبلدان األساسية اإلنمائية مؤشرات

 النقد صندوق) التجارة إحصاءات وإدارة ،(الدولي النقد صندوق) العالمّي االقتصاد وآفاق البريطانية،" اإليكونوميست" لمجلة التابعة المعلومات وحدة :المصادر

 األمم وبرنامج والتنمية، للتجارة المتّحدة األمم ومؤتمر ،(المتحدة األمم) العالم في السكانية والتوقعات االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون ومنظمة ،(الدولي

.للتنمية اإلسالمي البنك معهد  وضعها التي واالحصاءات  ،(الدولّي البنك) العالمية التنمية ومؤشرات اإلنمائّي، المتحدة


