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 الملخص التنفيذي

 

 ة العالمية:توجهات التجار

. فقد ساد التوتر المالً على 3122استقرار االقتصاد العالمً سنة  لقد تواترت عوامل عدم

بعض بلدان العالم وخاصة منها الفٌضانات  فًمنطقة الٌورو وتوالت الكوارث الطبٌعٌة 
والزالزل التً ضربت الٌابان فأصبحت السٌاسات االقتصادٌة أكثر صرامة وتراجع الطلب 

المخاطر فً العدٌد من البلدان الصاعدة والسائرة  جراءً واستفحل نشوز المستثمرٌن الداخل
فً طرٌق النمو إضافة إلى عدم استقرار أسعار صرف العمالت، تلك هً أبرز ما مٌز 

كما لم ٌتجاوز نمو تجارة  %3,5 العالمً االقتصاد العالمً وفعال، لم ٌتجاوز نمو االنتاج
الٌابان  ضرب. وقد استفحل األمر بفعل الزلزال الذي 3122سنة  %6السلع والخدمات 

فٌضانات التً غمرت التراب التاٌالندي. كل ذلك أدخل العدٌد من االضطرابات على الو
 عملٌات التزوٌد خاصة فً الصٌن.

بٌن سنتً  %37بنسبة حٌث ارتفعت هذه الوضعٌة على أسعار المواد األساسٌة  ولم تؤثر
وأسعار المنتجات الزراعٌة +  %43ها أسعار مواد الطاقة +خاصة من 3122و  3121

 . %25والمعادن + %28والمواد الغذائٌة + %31والمشروبات +  34%

ومن جانب آخر، فإن الربٌع العربً أدى إلى مضاعفات انعكست سلبا على نمو تجارة السلع 
بً أدى إلى تراجع . فانقطاع التزوٌد بالبترول اللٌبلدان المعنٌةال مناطق والخدمات فً

 . 3122% سنة 9الصادرات اإلفرٌقٌة بنسبة 

، فإن الصادرات العالمٌة من السلع قد عرفت زٌادة بنسبة الظرفٌة الصعبةوبالرغم من هذه 
كنتٌجة الرتفاع أسعار المواد  3122ترٌلٌون دوالر أمرٌكً سنة  28,9مسجلة  31%

ترٌلٌون دوالر أمرٌكً بما  5,2ت قٌمتها األساسٌة. أما صادرات الخدمات التجارٌة فقد سجل
. أما أهم البلدان 3122الخدمات سنة  السلع و من الصادرات العالمٌة من %34ٌعادل 

فهً: الصٌن، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ألمانٌا، الٌابان، البلدان للسلع والخدمات المصدرة 
 الصادرات العالمٌة. من %46,7المنخفضة. فقد سجلت هذه البلدان الخمسة مجتمعة 

، بزٌادة 3122ترٌلٌون دوالر أمرٌكً سنة  29أما الواردات العالمٌة فقد تجاوزت سقف 
. أهم البلدان المستوردة هً: الوالٌات المتحدة 3121مقارنة مع سنة  %:2بلغت 

من الواردات  %49األمرٌكٌة، الصٌن، ألمانٌا، الٌابان، وفرنسا. حققت هذه البلدان مجتمعة 
ترٌلٌون دوالر  :,4عالمٌة من السلع والخدمات. أما الخدمات التجارٌة فقد بلغت قٌمتها ال

 .3122من الواردات العالمٌة من السلع والخدمات سنة  %32,8أمرٌكً، بما ٌعادل 

 توجهات التجارة الخارجية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي : 

 التجارة الخارجية: 

االقتصادٌة العالمٌة فإن تجارة الدول األعضاء فً منظمة التعاون  بالرغم من األزمة
طراد متزاٌد نتٌجة ارتفاع أسعار مواد الطاقة وغٌرها من المواد ااإلسالمً ما فتئت تنمو ب
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وارتفاع الطلب فً بلدان منظمة  3122و 3121بٌن سنتً  %37األساسٌة بنسبة بلغت 
ترٌلٌون دوالر أمرٌكً  4,3لدول األعضاء من التعاون اإلسالمً. ارتفعت قٌمة تجارة ا

 استأثرت. %33، بزٌادة بلغت 3122ترٌلٌون دوالر أمرٌكً سنة  :,4إلى  3121سنة 
. 3122من التجارة العالمٌة سنة  %21,9 ب الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً

العربٌة السعودٌة فهً:  3122أما أهم الدول األعضاء الفاعلة فً التجارة العالمٌة سنة 
ملٌار دوالر أمرٌكً(،  566ملٌار دوالر أمرٌكً(، اإلمارات العربٌة المتحدة ) 569)

 487ملٌار دوالر أمرٌكً(، تركٌا ) 492ملٌار دوالر أمرٌكً(، إندونٌسٌا ) 526مالٌزٌا، )
ملٌار دوالر  277ملٌار دوالر أمرٌكً(، نٌجٌرٌا ) 333ملٌار دوالر أمرٌكً(، إٌران )

ملٌار دوالر أمرٌكً(، الجزائر  221ملٌار دوالر أمرٌكً(، الكوٌت ) 242رٌكً(، قطر )أم
% من التجارة 83,8ملٌار دوالر أمرٌكً(. حققت هذه البلدان العشرة مجتمعة  216)

. أهم منتجات الدول 3122العالمٌة للدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً سنة 
%، :3فهً: مواد مصنعة مختلفة  3122العالمً سنة  على الصعٌداألعضاء المتبادلة 

%، المواد 27%، المواد الغذائٌة 29%، اآللٌات ومعدات النقل 34المحروقات المنجمٌة 
 %.8%، الخامات غٌر قابلة لألكل 9الكٌماوٌة 

 الصادرات: -

لدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً نموا بنسبة العالمٌة لصادرات السجلت 
ترٌلٌون دوالر أمرٌكً  2,8، حٌث ارتفعت قٌمتها من 3122و  3121بٌن سنتً  37,4%
ترٌلٌون دوالر أمرٌكً. ولقد دعم هذا التوجه النمو الهام الذي سجلته صادرات  3,23إلى 

ملٌار دوالر أمرٌكً مسجلة نموا  214,4الدول األعضاء اآلتٌة: العربٌة السعودٌة )+ 
(، %74,9ملٌار دوالر أمرٌكً/ 95,9ة المتحدة )+(، اإلمارات العربٌ%56,5بنسبة 

ملٌار دوالر أمرٌكً/  43,4(، نٌجٌرٌا )+%:3ملٌار دوالر أمرٌكً/ 56,8إندونٌسٌا )+ 
ملٌار دوالر  37,2(، الكوٌت )+ %:,36ملٌار دوالر أمرٌكً/  37,6(، إٌران )+ 52%

ملٌار  31,7راق )+(، الع%29,5ملٌار دوالر أمرٌكً/  32(، تركٌا )+ %54,5أمرٌكً/ 
 (. %4,:3ملٌار دوالر أمرٌكً/  25,7( وكازاخستان )+%54,8دوالر أمرٌكً/ 

فهً: مواد مصنعة مختلفة  3122أهم المنتجات المصدرة من طرف الدول األعضاء سنة 
، مواد أولٌة غٌر صالحة لألكل %28، المواد الغذائٌة %:3، المحروقات المنجمٌة 43%
 .%6، المواد الكٌماوٌة %8النقل ، اآللٌات ومعدات 21%

 

 الواردات:  -

ترٌلٌون  2,9لدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً ل العالمٌة وارداتالسجلت قٌمة 
بزٌادة بلغت  3121ترٌلٌون دوالر أمرٌكً سنة  2,6مقابل  3122دوالر أمرٌكً سنة 

ملٌار دوالر  66,4ركٌا +نتٌجة ارتفاع الواردات العالمٌة للدول األعضاء اآلتٌة: )ت 28%
(، اإلمارات العربٌة المتحدة 3122و  3121بٌن سنتً  %9,:3أمرٌكً بزٌادة بلغت 

ملٌار دوالر أمرٌكً/  52,9(، إندونٌسٌا )%39,9ملٌار دوالر أمرٌكً/  :,58)+
 34,4(، إٌران )+%34,5ملٌار دوالر أمرٌكً/  35,2(، العربٌة السعودٌة )+41,9%
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(، العراق %33ملٌار دوالر أمرٌكً/  21,6(، نٌجٌرٌا )+%44,2كً/ ملٌار دوالر أمرٌ
(، %37ملٌار دوالر أمرٌكً/  8,6(، بنغالدٌش )+%44ملٌار دوالر أمرٌكً/  2,:)+

ملٌار دوالر أمرٌكً/  6,9( والجزائر )+%27,8ملٌار دوالر أمرٌكً/  7,3المغرب )+
24,:%).  

، مواد %:3اء فهً: اآللٌات ومعدات النقل أهم المواد المستوردة من طرف الدول األعض
، المواد الكٌماوٌة %26، المواد الغذائٌة %28، المحروقات المنجمٌة %37مصنعة مختلفة 

 .%4، مواد أولٌة غٌر صالحة لالستهالك 21%

 توجهات تجارة الخدمات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 

( للدول األعضاء فً منظمة التعاون وارداتوال+  لصادراتشكلت تجارة الخدمات )ا
ملٌار دوالر  6:6بما ٌعادل  3122من تجارة الخدمات العالمٌة سنة  %8,5اإلسالمً 

، وذلك ناتج عن تراجع خدمات النقل خالل 3121مقارنة مع  %9,:أمرٌكً، بتراجع بلغ 
 3122ألعضاء سنة من التجارة اإلجمالٌة للدول ا %27تلك الفترة. شكلت تجارة الخدمات 

 . 3121سنة  %29,9مقابل 

 تتكون بنٌة تجارة الخدمات فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً كما ٌلً:
، %6، االتصاالت %32، النقل %33، الخدمات الحكومٌة %42 والسٌاحة السفر خدمات

، %3لثقافٌة ، الترفٌه والخدمات ا%3، التأمٌن %4، البناء %5الرخص الرٌع واإلتاوات 
 .%21خدمات أخرى 

قٌمة  3122بلغ تحوٌل أموال مهاجري الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً سنة 
ملٌار دوالر أمرٌكً، أي بما ٌعادل ارتفاعا بنسبة  98,4ملٌار دوالر أمرٌكً مقابل  5,6:

9,4.% 

، سجلت قٌمة تجارة هً: مالٌزٌا 3122أهم الدول األعضاء الفاعلة فً تجارة الخدمات سنة 
 69ملٌار دوالر أمرٌكً، تركٌا  78ملٌار دوالر أمرٌكً، العربٌة السعودٌة  84خدماتها 

 63ملٌار دوالر أمرٌكً، إندونٌسٌا  63ملٌار دوالر أمرٌكً، اإلمارات العربٌة المتحدة 
ملٌار دوالر أمرٌكً،  :3ملٌار دوالر أمرٌكً، لبنان  43ملٌار دوالر أمرٌكً، مصر 

ملٌار دوالر  31ملٌار دوالر أمرٌكً، المغرب  34ملٌار دوالر أمرٌكً، نٌجٌرٌا  38ٌران إ
من التجارة اإلجمالٌة للخدمات فً الدول  %84أمرٌكً. سجلت هذه البلدان العشرة مجتمعة 
. ومن المالحظ أن الربٌع العربً كان له 3122األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً سنة 

على تجارة الخدمات ألن خدمات السفر والنقل عرفت تراجعا كبٌرا فً  انعكاسات سلبٌة
 البلدان المعنٌة.

 

 توجهات التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي

 التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي -

سجلت قٌمة المبادالت التجارٌة بٌن الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً 
ملٌار دوالر  :64مقابل  3122ملٌار دوالر أمرٌكً سنة  792,7اردات( )الصادرات + الو
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كنتٌجة للعوامل المذكورة آنفا. إضافة إلى ذلك  %37,6بزٌادة بلغت  3121أمرٌكً سنة 

فإن الدول األعضاء عادة ما ٌشتد نزوعها إلى تكثٌف المبادالت فٌما بٌنها كلما حلت أزمة 
غرافً وتفعٌل االتفاقٌات الثنائٌة واإلقلٌمٌة وتشابه اقتصادٌة حافزها فً ذلك القرب الج

عادات االستهالك والتكامل اإلقلٌمً وجهود تنشٌط التجارة من قبل المجموعة التشاورٌة 
لتعزٌز التجارة البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً التً تجاوز عدد المشارٌع المعتمدة لدٌها 

 .3123غشت  إلى غاٌةمشروع  411

درجة تكامل صادراتها مع واردات  منظمة التعاون اإلسالمً التً تتوفر علىأما بلدان 
، مصر 1,57، تركٌا 1,65فهً: مالٌزٌا  3122سنة  1,4جاوز الدول األعضاء مهمة ت

، 1,48، سورٌا 1,54، تونس 1,54، اإلمارات العربٌة المتحدة 1,55، إندونٌسٌا 1,55
، أفغانستان، 1,42، جٌبوتً 1,42عمان ، 1,45، األردن 1,45، ألبانٌا 1,48لبنان 

 لكل بلد. 1,41البحرٌن، المغرب 

بلغت القٌمة الصافٌة للتجارة البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً )الصادرات البٌنٌة الصافٌة + 
ملٌار  6,:37مقابل  3122ملٌار دوالر أمرٌكً سنة  451,9( 3( /الواردات البٌنٌة الصافٌة

. فبالرغم من تداعٌات األزمة االقتصادٌة %37,6بزٌادة بلغت  3121دوالر أمرٌكً سنة 

العالمٌة فإن المبادالت التجارٌة البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً من التجارة اإلجمالٌة للدول 
مسجلة زٌادة  3122سنة  %28,91إلى  3121سنة  %28,14األعضاء قد ارتفعت من 

 .%5,6بلغت 

هً:  3122التجارة البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً سنة  أهم الدول األعضاء الفاعلة فً
 :7ملٌار دوالر أمرٌكً، تركٌا  91بلغت قٌمة تجارتها البٌنٌة  -اإلمارات العربٌة المتحدة

ملٌار دوالر  68ملٌار دوالر أمرٌكً، إٌران  75ملٌار دوالر أمرٌكً، العربٌة السعودٌة 
 30ملٌار دوالر أمرٌكً، باكستان  59كً، مالٌزٌا ملٌار دوالر أمرٌ 61أمرٌكً، إندونٌسٌا 

ملٌار دوالر  35مصر وسورٌا  ، ملٌار دوالر أمرٌكً :3ملٌار دوالر أمرٌكً، العراق 
% من صافً التجارة البٌنٌة لمنظمة 82,4أمرٌكً لكل منهما. حققت هذه البلدان مجتمعة 

 .2011التعاون اإلسالمً سنة 

هً: المواد المصنعة  3122فً المبادالت التجارٌة البٌنٌة سنة أهم المواد التً تم تداولها 
، اآللٌات ومعدات النقل %28، المواد الغذائٌة %36، المحروقات المنجمٌة %42المختلفة 

 %.5، مواد أولٌة غٌر صالحة لألكل %22، المواد الكٌماوٌة 24%

حٌث تجاوزت حصة تظهر هذه األرقام تطور نوعً للتركٌبة السلعٌة للتجارة البٌنٌة 
 من المبادالت السلعٌة. %66المنتجات المصنعة ألول مرة سقف 

تجاوزت تجارتها  األعضاء اآلتٌة (:3التسعة والعشرون ) الدولكما تجدر اإلشارة إلى أن 
المحدد فً مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمً فً أفق سنة  %31البٌنٌة سقف 

رٌا، لبنان، أفغانستان، األردن، باكستان، طاجكستان، ، جٌبوتً، سو: الصومال3126

قٌرقٌزٌا، العراق، جزر القمر، بوركٌنا فاسو، السنغال، كوت دي فوار، تركمنستان، 
النٌجر، الٌمن، أوزبكستان، مصر، لٌبٌا، عمان، مالً، توغو، إٌران، أوغندا، البحرٌن، 

 السودان، غٌنٌا بٌساو وتركٌا. 
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تدعٌم القدرات ها فً مجال اتاألعضاء أن ترفع من استثمارٌتعٌن على الدول  كما
والكفاءات، المشاركة فً المعارض التجارٌة العامة والقطاعٌة على المستوى الدولً 
وخاصة منها المعارض التً ٌقٌمها المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة، تبسٌط إجراءات 

 ون اإلسالمً. التجارة الخارجٌة واالستثمارات البٌنٌة لمنظمة التعا

وٌعتبر تنوٌع العرض القابل للتصدٌر ضرورة من أجل تنمٌة التجارة الخارجٌة 
واالستثمارات البٌنٌة. وقد طورت بعض الدول األعضاء سٌاساتها فً مجال تنوٌع 

من المواد المصدرة  371خالل السنوات األخٌرة، وٌتعلق األمر بـ: مالٌزٌا ) صادراتها
حسب احصائٌات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة لسنة  1,58بمؤشر تنوع ٌبلغ 

(، إندونٌسٌا 1,66؛ 349(، مصر )1,65؛ 337(، تونس )1,62؛ 364(، تركٌا )3123
(، جٌبوتً :1,6؛ 354(، األردن )1,67؛ 371(، اإلمارات العربٌة المتحدة )1,67؛ 352)
كلما كان مؤشر التنوع (. ف1,72؛ 348( وسورٌا )1,72؛ 347(، لبنان )1,72؛ 327)

 ضعٌفا كلما توفر البلد على منتجات متنوعة مهمة.

ل العثور على مزٌد ها من أجصادراتوٌتعٌن على باقً البلدان وضع استراتٌجٌات لتنوٌع 
من الشركاء التجارٌٌن وهً: جزر القمر وغٌنٌا بٌساو وغامبٌا وتشاد وطاجكستان 
ومورٌتانٌا وغوٌانا والنٌجر والجزائر والصومال، بحٌث ٌتراوح مؤشر منتجاتها للتصدٌر 

منتج  287. أما على مستوى منظمة التعاون اإلسالمً، فإن المعدل هو 211و 8بٌن 
 .3122سنة  1,83بلغ بمؤشر تنوع ٌ

 الصادرات البينية -

ملٌار دوالر أمرٌكً سنة  436,5بلغت قٌمة الصادرات البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً 
 368,8% من الصادرات اإلجمالٌة للدول األعضاء مقابل 26,44أي بما ٌعادل  3122

 إلىالزٌادة هذه  تعزى%. 37,4مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ  3121ملٌار دوالر أمرٌكً سنة 
ملٌار  :,35ارتفاع الصادرات البٌنٌة للدول األعضاء اآلتٌة: اإلمارات العربٌة المتحدة )+ 

من الصادرات البٌنٌة لمنظمة التعاون  %81,3دوالر أمرٌكً، بما ٌعادل زٌادة بنسبة 
ملٌار دوالر أمرٌكً/  5,:(، العربٌة السعودٌة )+ 3122و  3121اإلسالمً بٌن سنتً 

ملٌار دوالر  5,9(، تركٌا )+%:,51ملٌار دوالر أمرٌكً/  6,6، إٌران )+(37,3%
 3,9(، العراق )+ %35,3ملٌار دوالر أمرٌكً/  5,6(، إندونٌسٌا )+ % 25,8أمرٌكً/ 

(، عمان %43,6ملٌار دوالر أمرٌكً/  3,9(، الكوٌت )+ %:,228ملٌار دوالر أمرٌكً/ 
( %:,53ملٌار دوالر أمرٌكً/  3,3رٌا )+(، نٌجٌ%46,6ملٌار دوالر أمرٌكً/  3,3)+

 (.%89,5ملٌار دوالر أمرٌكً/  2,9وقطر )+ 
 

بلغت قٌمة  هً: اإلمارات العربٌة المتحدة البٌنٌةأهم البلدان الفاعلة فً الصادرات 
، 3122ملٌار دوالر أمرٌكً سنة  71,5صادراتها نحو منطقة منظمة التعاون اإلسالمً 

ملٌار دوالر أمرٌكً من الصادرات البٌنٌة لمنظمة التعاون  56,4 تلٌها العربٌة السعودٌة:
ملٌار دوالر أمرٌكً، إندونٌسٌا  :,35ملٌار دوالر أمرٌكً، مالٌزٌا  48,4اإلسالمً، تركٌا 

ملٌار دوالر  23ملٌار دوالر أمرٌكً، مصر  :2ملٌار دوالر أمرٌكً، إٌران  :,33
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ملٌار دوالر أمرٌكً، باكستان  21,6سورٌا  ملٌار دوالر أمرٌكً، 22,3أمرٌكً، الكوٌت 
% من الصادرات البٌنٌة 88,7ملٌار دوالر أمرٌكً. حققت هذه البلدان العشرة مجتمعة  :,9

 .3122لمنظمة التعاون اإلسالمً سنة 

من الصادرات  %39أما أهم المواد المصدرة بٌن الدول األعضاء فهً: المواد المصنعة 
، المواد %25، اآللٌات ومعدات النقل %29المواد الغذائٌة ، %36البٌنٌة، المحروقات 

 .%5، خامات غٌر صالحة لألكل %22الكٌماوٌة 

 الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي -

% من الواردات اإلجمالٌة البٌنٌة 31,37شكلت الواردات البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً 
مقابل  3122ملٌار دوالر أمرٌكً سنة  467,3مة لمنظمة التعاون اإلسالمً، بما ٌعادل قٌ

وٌعزى هذا . %37,7، مسجلة بذلك زٌادة بنحو 3121ملٌار دوالر أمرٌكً سنة  392,4
ملٌار دوالر  28,9االرتفاع إلى نمو الواردات البٌنٌة للدول األعضاء اآلتٌة: إٌران )+ 

ملٌار دوالر  7,:العراق )+من الواردات البٌنٌة (،  %5,:9أمرٌكً بما ٌعادل نموا بنسبة 
(، اإلمارات العربٌة %:,42ملٌار دوالر أمرٌكً/  7,6(، إندونٌسٌا )+ %79,4أمرٌكً/ 

ملٌار دوالر أمرٌكً/  6,4(، مالٌزٌا )+%33,6ملٌار دوالر أمرٌكً /  6,8المتحدة )+ 
ملٌار دوالر  5(، الكوٌت )+ %38,7ملٌار دوالر أمرٌكً/  5,9(، باكستان )+41,8%

(، تركٌا %33,7ملٌار دوالر أمرٌكً/ :,4(، العربٌة السعودٌة )+ %88,5مرٌكً/ أ
( %58,8ملٌار دوالر أمرٌكً/  3,8(، بنغالدٌش )+%23,5ملٌار دوالر أمرٌكً/  4,6)+

 %(.58,4ملٌار دوالر أمرٌكً،  3,7وقطر )+

فهً:  3122أما أهم الدول األعضاء المستوردة فً منطقة منظمة التعاون اإلسالمً سنة 
ملٌار دوالر أمرٌكً، اإلمارات العربٌة  42,5ملٌار دوالر أمرٌكً، تركٌا  48,8إٌران 

 34,8ملٌار دوالر أمرٌكً، العراق  37,9ملٌار دوالر أمرٌكً، إندونٌسٌا  :,41المتحدة 
ملٌار دوالر  32,4ملٌار دوالر أمرٌكً، باكستان  33,9ملٌار دوالر أمرٌكً، مالٌزٌا 

ملٌار دوالر أمرٌكً،  24,4ملٌار دوالر أمرٌكً، سورٌا  29,6عربٌة السعودٌة أمرٌكً، ال
من  %78,2ملٌار دوالر أمرٌكً. سجلت الواردات البٌنٌة لهذه الدول مجتمعة  23,5مصر 

 .3122الواردات البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً سنة 

اإلسالمً هً: مواد مصنعة أهم المواد المستوردة بٌن الدول األعضاء فً منظمة التعاون 
، %36% من الواردات البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً، المحروقات المنجمٌة 44مختلفة 

، مواد أولٌة %22، المواد الكٌماوٌة %23، اآللٌات ومعدات النقل %26المواد الغذائٌة 
 .%5غٌر صالحة لألكل 

 التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالميأهم معوقات 

الرغم من الجهود الهامة المبذولة من طرف الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً ب
خاصة على مستوى التروٌج والتنشٌط التجاري والعمل على رفع مكامن االختناق فإن 

 العدٌد من الحواجز مازالت قائمة نذكر منها على وجه الخصوص: 
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ة وشبه التعرٌفٌة والحواجز غٌر إشكالٌات النفاذ إلى األسواق: الحواجز التعرٌفٌ -
 التعرٌفٌة؛ 

العوائق على المستوى اللوجستً: البنٌة التحتٌة، النقل، ضعف أو عدم مالئمة  -
 خدمات الدعم للتجارة الدولٌة؛ 

 عدم تنوع العرض من المواد المصدرة وعدم مالءمته للمعاٌٌر الدولٌة فً األسواق؛ -

عمال بالرغم من الجهود المبذولة من عدم توفر المعلومات حول األسواق وفرص األ -
 ؛ ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمً المعنٌة طرف المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة

نقص فرص اللقاءات وضعف إمكانٌات التروٌج لإلنتاج الوطنً فً سائر أسواق  -
 بلدان منظمة التعاون اإلسالمً؛

لخارجٌة على المستوى الجمركً تعقٌد اإلجراءات اإلدارٌة ذات العالقة بالتجارة ا -
 والمصرفً وفً الموانئ؛

 عدم توفر الكفاءات من الفنٌٌن المختصٌن فً التجارة الدولٌة؛ -

 ضعف آلٌات التموٌل أو عدم توافقها مع حاجٌات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. -

 عوائق الصادرات:

حسب  اإلسالمًمن أهم العوامل التً تعرقل نمو الصادرات البٌنٌة لمنظمة التعاون 
نذكر: كلفة اقتحام أسواق جدٌدة، مخاطر  استطالع للرأي لدى المصدرٌن فً المنطقة

صرف العمالت، كلفة الٌد العاملة، التدابٌر القانونٌة فً البالد األجنبٌة، صعوبة الحصول 
على البٌانات المتعلقة بأسواق الدول األعضاء، صعوبة الحصول على الرخص والضمانات 

 ء المحلٌٌن.والشركا

 عوائق الواردات

أهم الحواجز الموثقة على مستوى الواردات هً: إشكالٌات الترخٌص من مكاتب الصرف 
والحصول على الضمانات البنكٌة للقٌام بعملٌات االستٌراد تلٌها المخاطر السٌاسٌة 
والتجارٌة ثم االلتزام بمعاٌٌر الجودة الصحٌة والصحة النباتٌة، التقٌٌم الجمركً 
واإلجراءات الجمركٌة، إشكالٌات الحصول على رخصة االستٌراد، التدابٌر الوقائٌة وقواعد 

 المنشأ.

 2102-2102 لسنة اآلفاق االقتصادية

العالمً  االقتصاد إلى أن نمو 3123تشٌر توقعات صندوق النقد الدولً الصادرة فً ٌولٌو 
وذلك نتٌجة  3123ولى لسنة خالل األشهر الستة األ %4,7قد عرف وتٌرة متصاعدة بلغت 

تحسن الوضع المالً وانتعاش مناخ الثقة كردة فعل عن عملٌات إعادة التموٌل على المدى 
رف االبعٌد التً قام بها البنك المركزي األوروبً وكنتٌجة أٌضا إلنشاء اتحادات المص

لً مواصلة جهود تقلٌص العجز الفدرا فً االتحاد األوروبً وكذلك إلى والمٌزانٌات
والدٌون فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة. لكل هذه األسباب عرفت التجارة العالمٌة قفزة 
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 3123وبالموازاة مع ذلك سجل االنتاج الصناعً ارتفاعا خالل األشهر الثالثة األولى لسنة 

السلسلة اللوجستٌة انتعاشا بعد  تخاصة فً ألمانٌا وفً البلدان اآلسٌوٌة حٌث عرف
وزٌادة  3122لتً حصلت نتٌجة الفٌضانات التً حلت بتٌالند فً نهاٌة سنة االضطرابات ا

 الطلب الداخلً فً الٌابان.

سنة  %4,6 فً حدودواعتبارا الجتماع هذه العوامل، فإن النمو العالمً سٌعرف تباطؤا 
 إلى . وقد تصل نسبة النمو فً البلدان المتقدمة3124سنة  %:,4ٌبلغ ٌنتعش لوقد  3123

، وذلك نتٌجة ركود النشاط االقتصادي وتدهور 3124سنة  %:,2و  3123نة س 2,5%

الوضع المالً فً منطقة الٌورو الذي ٌنعكس سلبا خاصة على البلدان الواقعة على ضفاف 
 جنوب البحر المتوسط.

أما فً البلدان الصاعدة والبلدان السائرة فً طرٌق النمو فإن النمو سٌسجل تباطأ ٌصل إلى 
نتٌجة انتهاج بعض  3124سنة  %:,6قبل أن ٌنتعش لٌسجل  3123سنة  %6,7حدود 

واألشهر الثالثة  3122السٌاسة االقتصادٌة منذ األشهر الثالثة األخٌرة لسنة  فًالمرونة 
. أما البلدان الشرٌكة لمنطقة الٌورو خاصة بلدان أروبا الشرقٌة  3123األولى لسنة 

 .3122وى النمو سٌراجع مقارنة مع سنة والوسطى والبلدان المتوسطٌة فإن مست

بلغ مستوٌات هامة قد ٌوعلى خالف ذلك، فإن النمو فً الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا 
. كما أن 3124و  3123نتٌجة ارتفاع أسعار البترول الذي سٌتزاٌد انتاجه بٌن سنتً 

خر تطورات مستوى النمو فً البلدان اإلفرٌقٌة الواقعة جنوب الصحراء قد ٌعرف هو اآل
 هامة خالل تلك الفترة نظرا لوجودها بمعزل عن االضطرابات المالٌة الخارجٌة.

نتٌجة تراجع  على الصعٌد العالمً ومن جانب آخر، سٌتباطأ صعود أسعار االستهالك
الطلب وانخفاض أسعار المواد األساسٌة بل وكذلك نتٌجة صرامة السٌاسات االقتصادٌة 

 مستوٌات الوطنٌة فً مواجهة الظرفٌة االقتصادٌة الصعبة. التً تم انتهاجها على ال

مليار  6,:88مه خالل تقذيراث المركز اإلسالمي لتىميت التجارة قذ بلغ حجم التجارة البيىيت 

. تبلغ 3122مقاروت بسىت  %25,5أي بما يعادل ارتفاعا بىسبت  3123دوالر أمريكي سىت 

سىت  %29ت اإلجماليت للذول األعضاء حوالي حصت التجارة البيىيت مه التجارة الخارجي

3123. 
 

 

  * 2102و 2101تىجهاث تجارة الدول األعضاء في منظمت التعاون اإلسالمي بيه سنتي 

 )مليار دوالر أمريكي و بالنسب %(
 

  2010 2011 

 

*2012 

 

 تطىر

2102/2010 

 %6,47 3347,38 2122,48 1680,77 (1)للذول األعضاء الصادراث العالميت 

 %:3,: 466,76 325,41 257,71 (2) للذول األعضاءالبيىيت الصادراث 

 %4,85 %1:,26 %15,33 %15,33 (2/1)الحصت 

 %31,87 3233,86 1757,68 1501,35 (3) للذول األعضاء الوارداث العالميت

 %11,:2 534,94 356,17 281,29 (4) للذول األعضاء البيىيتالوارداث 
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 %45, -0 %09,91 %20,26 %18,74 (4/3) الحصت 

 %25,47 59,:88 681,58 539,00       (5+3حجم التجارة البيىيت )

 %1,17 %01,92 %17,80 %17,03 حصت التجارة البينيت لمنظمت التعاون اإلسالمي

 %25,47 85,:49  340,79  269,50          صافي التجارة البيىيت لمىظمت التعاون اإلسالمي

 ذيراث*(; تق3123) 
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 الخاتمة:

ت التجارة البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً إجماال تطورات إٌجابٌة خالل سنة سجللقد 
ملٌار دوالر أمرٌكً مسجلة زٌادة بلغت  451,9حٌث بلغت قٌمة المبادالت البٌنٌة  3122
. كما أن حصة التجارة البٌنٌة من التجارة اإلجمالٌة للدول 3121مقارنة مع سنة  37,6%

 3121سنة  %28,14، حٌث ارتفعت من %5,6األعضاء قد عرفت هً األخرى نموا بلغ 
 .3122سنة  %28,91إلى 

حٌث  نالت الدول األعضاء اآلسٌوٌة أوفر حظ من التجارة البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً
ثم  %36ب ، ثم الشرق األوسط %42ب ، تلٌها بلدان مجلس التعاون الخلٌجً %44 أمنت

وأخٌرا بلدان اتحاد المغرب  %7 ب األعضاء اإلفرٌقٌة الواقعة جنوب الصحراءالدول 
لمنظمة اإلجمالٌة )الصادرات + الواردات( . بلغت قٌمة المبادالت البٌنٌة %6ب العربً 

 .3122ملٌار دوالر أمرٌكً سنة  792,7التعاون اإلسالمً 

ملٌار  6,:88حجم التجارة البٌنٌة من خالل تقدٌرات المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة قد بلغ 
. تبلغ 3122مقارنة بسنة  %,,25أي بما ٌعادل ارتفاعا بنسبة  3123دوالر أمرٌكً سنة 

سنة  %29حصة التجارة البٌنٌة من التجارة الخارجٌة اإلجمالٌة للدول األعضاء حوالً 
3123. 

ة لنظام األفضلٌات ومن جانب آخر، نالحظ أن تنفٌذ البروتوكول خطة التعرٌفات التفضٌلٌ
" وقواعد المنشأ PRETASالتجارٌة بٌن الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً "

والبرنامج التنفٌذي لخارطة الطرٌق لتعزٌز  3122التً دخلت حٌز التنفٌذ منذ أغسطس 

التجارة البٌنٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً خاصة فً مجاالت تنشٌط وتسهٌل التجارة التً 
م بفضل مشروع اآللٌة الجدٌدة "الشباك الموحد" وكذلك تدعٌم القدرات والكفاءات ستدع

وتنمٌة المواد االستراتٌجٌة ستسهم بال رٌب فً رفع حصة التجارة البٌنٌة من التجارة 
 اإلجمالٌة للدول األعضاء خالل السنوات المقبلة.

مً العمل على توثٌق ولتحقٌق هذا المسعى، ٌتعٌن على مؤسسات منظمة التعاون اإلسال
عالقات التعاون فٌما بٌنها لتنمٌة وتطوٌر المنتجات والخدمات االستراتٌجٌة قصد تحقٌق 
أهداف مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمً والمتمثلة خاصة فً رفع حصة 

 خاصة، 3126من التجارة اإلجمالٌة للدول األعضاء فً أفق سنة  % 31التجارة البٌنٌة إلى 

عن طرٌق تنفٌذ البرامج المندمجة اآلتٌة والتً نوردها على سبٌل الذكر ال الحصر: القطن، 
النسٌج، المالبس، مواد البناء والهندسة، صناعة الجلد واألحذٌة، منتجات الصناعات 
الغذائٌة، المواد الصٌدالنٌة وخدمات الصحة، المنتجات الغذائٌة الحالل، النقل واللوجستٌة، 

 المعلومات واالتصاالت وخدمات التربٌة والتعلٌم.تكنولوجٌا 

 


