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 الملخص التنفیذي
 

 توجھات التجارة العالمیة:
 سنة %12,6 حیث انخفض من التوالي، على الثانیة للسنة العالمیة التجارة نمو تراجع
 العالمي االقتصادي النمو ویعد ضعف. 2012سنة  %3,2و 2011 سنة %6,4 إلى 2010

. التراجع ھذا وراء الرئیسي العامل المتقدمة وفي باقي االقتصادیات أوروبا في وخاصة
 االقتصاد الجدید في في وجھ التراجع بشكل أفضل النامیة الدول قاومت فقد ذلك، ومع

 اندماجھا المتزاید في تواصل ارتفاعھا بفضل الدولیة التجارة في العالمي، كما أن أھمیتھا
 2011 سنتي بین األساسیة المواد من العدید أسعار ارتفاع أیضا ولكن العالمیة القیم سالسل

 ،2012 من سنة الثالث الربع في فظلت مرتفعة والنفط المواد الغذائیة أما أسعار . 2012و
 .األوسط الشرق في التوترات وتصاعد البلدان بعض في السیئة الجویة لألحداث نظرا

 المفروضة والقیود التحتیة البنیة في الختناقاتا إلىأخرى  أمور من بین العواملتعود ھذه 
 بشأن والمخاوف يالخارج الطلبوتراجع وانخفاض أسعار المعادن  األخرى القدرات على

 تأثیر بسبب الطلب ضعف تفاقم الواقع، فيو. الحكومي الدعم وضعف المالي االستقرار
 النمو من الرغم على الحاد المالي واالنكماش أوروبا في والمالیة الضریبیة التوترات
 .الصادرات وصافي االستھالكوتحسن  الیابان في المطرد

% 2 تسجل التيالتجارة العالمیة ف .نمو اإلنتاج العالمي إلى انخفاضكل ھذه العوامل أدت 
من المتوقع، حسب و 2013سنة  %3بلغت والتي ) 2011سنة % 5,2(مقابل  2012سنة 

. وقد بلغت 2015% في 3,9و 2014% سنة 3,7 نموھابلغ أن ی صندوق النقد الدولي،
 فيتریلیون دوالر أمریكي  18,2تریلیون دوالر أمریكي والواردات  18قیمة الصادرات 

2012. 
ات الدول إلى تراجع قیمة وارد 2012االنخفاض في النمو الذي شھدتھ سنة  سبب ویعود

) بسبب تراجع الطلب الصیني 2012% سنة 0,4إلى  2011% سنة 2,9المتقدمة (من 
% في 3,5إلى  2011% في 5,3واالتحاد األوروبي وضعف صادرات البلدان النامیة (من 

2012.( 
قد  2012من جھة أخرى، نالحظ أن الصادرات العالمیة من الخدمات التجاریة لسنة 

تریلیون دوالر  4,2تریلیون دوالر أمریكي (مقابل  4,4لى % لتصل إ2ارتفعت بنسبة 
في معدالت النمو  تفاوت% من التجارة العالمیة، مع 19)، بما یعادل 2011أمریكي سنة 

 السنوي بین بعض الدول والمناطق.
إلى النمو ، وإن كان متواضعا، الخدمات نمو التجارة العالمیة من عزى ھذا االرتفاع فيوی

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واألسفار والبناء والقطاعات الترفیھیة في قطاعات 
 والثقافیة والنقل والتأمین.

 

  اإلسالمي:توجھات التجارة الخارجیة للدول األعضاء في منظمة التعاون 
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 التجارة الخارجیة: 
 

التعاون من قبل جمیع مؤسسات منظمة  2005منذ تنفیذ برنامج العمل العشري في دیسمبر 
 في األعضاء الدول واصلت تجارة في التنمیة، الدولیین اإلسالمي بالتعاون مع الشركاء

 2005تریلیون دوالر أمریكي سنة  2,66نموھا، حیث انتقلت من  اإلسالمي التعاون منظمة
االرتفاع  ھذا ویفسر. %132 قدرھا بزیادة 2012تریلیون دوالر أمریكي سنة  4,13إلى 

 للتنمیة اإلسالمي البنك تمولھا مجموعة التي المشاریع بزیادة ،خرىمن بین أمور أ
(المؤسسة الدولیة اإلسالمي لتمویل التجارة، المؤسسة اإلسالمیة لتأمین االستثمار وائتمان 

 وتسھیل يالتجار التنشیط وأنشطة الصادرات، المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص)
للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ولجنة الكومسیك والغرفة اإلسالمیة للتجارة  التجارة

وتأھیل الكفاءات في القطاع التجاري واالقتصادي من قبل مركز  والصناعة والزراعة
والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والغرفة  والتجاریة االقتصادیةاألبحاث اإلحصائیة و

لزراعة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة بالتعاون مع اإلسالمیة للتجارة والصناعة وا
 و واألونكتاد الدولي التجارة ومركز اإلنمائي المتحدة األمم برنامجھیئات األمم المتحدة (

 بین سنتي.  األعضاء الدول في الخاص والقطاع...)  العالمیة التجارة ومنظمة الیونیدو
نشاط  800 حوالي البینیة التجارة زلتعزی التشاوریة المجموعة حققت ،2013و 2009

في  اإلسالمي التعاون منظمةمنھا لفائدة الدول األعضاء في  %50انجاز تمومشروع حیث 
 ائتمانو تأمینو التجارة تمویلو يالتجاروالتنشیط  التجارة تسھیلومجال تأھیل الكفاءات 

 أیضا األعضاء الدول من العدید استثمرت وقد. االستراتیجیة المنتجات وتطویر الصادرات
 مالیزیاوالسیما منھا:  لمطاراتوا للطرق التحتیة البنیات حیث من التجارة تسھیلمجال  في

 تونسو عمانو قطرو السعودیة والبحرین العربیة والمملكة المتحدة العربیة واإلمارات
 من بأكثر البحري الربط معدل من أخرى دول كما حسنت. والمغرب وأذربیجان تركیاو

 لیبیاو العراقو لبنانو الیمنو المالدیف جزرویتعلق األمر ب 2013و 2010 سنتي بین 20%
 .ومصر وبنین موزمبیقو واألردن غینیاو

 

حوالي غیرھا من المنتجات األساسیة بأسعار الطاقة و ویفسر ھذا التطور األخیر أیضا بتقلب
وتعزیز  اإلسالمي التعاونمنظمة  في بلدانطلب ال وتزاید 2012و 2011بین ما  12%

دول األعضاء التجارة ارتفعت . عالقات التعاون الثنائیة وشبھ اإلقلیمیة فیما بین ھذه الدول
 ،2012 سنة أمریكيدوالر  تریلیون 4,1إلى  2011أمریكي سنة  تریلیون دوالر 3,9من 

 ميفي منظمة التعاون اإلسال األعضاء الدولتجارة شكلت . %6,2 بما یعادل ارتفاعا بنسبة
 التعاونمنظمة  أما أھم الدول األعضاء في. 2012 سنة یةمن التجارة العالم 11,3%

 516,8: المملكة العربیة السعودیة (فھي 2012 سنةلتجارة العالمیة الفاعلة في ااإلسالمي 
)، مالیزیا ملیار دوالر أمریكي 497,3( العربیة المتحدة ملیار دوالر أمریكي)، اإلمارات

 381,7)، إندونیسیا (ملیار دوالر أمریكي 389,1)، تركیا (ملیار دوالر أمریكي 424,4(
ملیار دوالر  161,8)، نیجیریا (ملیار دوالر أمریكي 194,8)، إیران (ملیار دوالر أمریكي

) أمریكي دوالرملیار  128,7)، الكویت (ملیار دوالر أمریكي 150,1)، قطر (أمریكي
من  %72 مجتمعة ھذه الدول العشر وقد سجلتمریكي). دوالر أملیار  128والعراق (

 .2012 سنةاإلسالمي  التعاونالتجارة العالمیة للدول األعضاء في منظمة 
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المواد ھي: ف 2012 سنةلدول األعضاء لالتجارة العالمیة في  المتبادلة المنتجاتأما أھم 
)، %16ومعدات النقل ( اآللیات)، %25( المنجمیة المحروقات)، %30( المصنعة المختلفة
لألكل  الصالحةغیر  األولیة) والمواد %8یة (او)، المواد الكیم%14المواد الغذائیة (

)7%.( 
 

 الصادرات:
 %6,6لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نموا بنسبة العالمیة لصادرات السجلت 

 2,3تریلیون دوالر أمریكي إلى  2,1، حیث ارتفعت قیمتھا من 2012و 2011بین سنتي 
الدول لمیة الذي سجلتھ ویرجع ھذا النمو إلى ارتفاع الصادرات العاتریلیون دوالر أمریكي. 

 األعضاء اآلتیة: 
بین سنتي  %10,6ملیار دوالر أمریكي مسجلة نموا بنسبة  35العربیة السعودیة (+ •

والمواد  %6,2بنسبة  نتیجة ارتفاع صادرات المحروقات المنجمیة 2012و 2011
والمواد  %8,4والمنتجات الزراعیة بنسبة  %8,3الكیماویة والبالستیكیة بنسبة 

 ؛)%7,4والتجھیزات الكھربائیة بنسبة  %9,9المعدنیة بنسبة 
 نتیجة مضاعفة %188,6ملیار دوالر أمریكي مسجلة نموا بنسبة  33,8لیبیا (+ •

 غیر الكیماویة والمواد الثمینةالمعادن  وصادرات) %216( النفطیة الصادرات
 ؛)العضویة

 النفط صادرات نتیجة ارتفاع %33ملیار دوالر أمریكي؛  21,2كازاخستان (+ •
) %17( العضویة غیر الكیماویة والمواد) %14( ومواد النحاس %2 بقیمة والغاز

 والحبوب؛) %15( المعادن الثمینةو
نتیجة ارتفاع  %8,2ملیار دوالر أمریكي/ 19.7اإلمارات العربیة المتحدة (+ •

  )؛%36والمنتجات غیر النفطیة بنسبة  %303من  كثرصادرات النفط والغاز بأ
نتیجة ارتفاع واردات اللؤلؤ واألحجار  %13ملیار دوالر أمریكي/  17,5تركیا (+ •

  )،الكریمة والمعادن الثمینة
تفاع صادرات النفط بنسبة نتیجة ار %20,2ملیار دوالر أمریكي/  17,4الكویت (+ •

 ؛)االثیلین وخاصة منتجات %5والمنتجات غیر النفطیة بنسبة  18%
نتیجة ارتفاع صادرات النفط والغاز  %24,6ملیار دوالر أمریكي/  16,7العراق (+ •

 ؛)%13بنسبة تفوق 
نتیجة ارتفاع صادرات  %14,8ملیار دوالر أمریكي/  15,8(+باكستان  •

 الجلدیة والقفازات) %96( والقماش والخیام %127المجوھرات بنسبة +
 اكھووالف) %27( الخام والقطن) %31( الكریمة واألحجار والرخام ،)30%(+

 ؛)22%(
نتیجة ارتفاع صادرات المواد  %23,6ملیار دوالر أمریكي/  13,7(+الجزائر  •

 ؛)المنتھیة نصف الھیدروكربونیة غیر والمنتجات الھیدروكربونیة
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نتیجة ارتفاع المواد غیر الطاقیة بنسبة  %8,6ملیار دوالر أمریكي/  3,8(+وعمان  •
وخاصة المواد المعدنیة والمواد الكیماویة الموجھة نحو الھند واالمارات  18,5%

 العربیة المتحدة والعربیة السعودیة.
 مختلفة فھي: مواد مصنعة 2012أھم المنتجات المصدرة من طرف الدول األعضاء سنة 

، مواد أولیة غیر صالحة لألكل %13، المواد الغذائیة %32المحروقات المنجمیة  ،34%
 .%5، المواد الكیماویة %6، اآللیات ومعدات النقل 9%

 الواردات:  -
تریلیون  1,86لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ل العالمیة وارداتالسجلت قیمة 

بزیادة بلغت  2011تریلیون دوالر أمریكي سنة  1,76مقابل  2012دوالر أمریكي سنة 
 نتیجة ارتفاع الواردات العالمیة للدول األعضاء اآلتیة:  6%

 %18,7، مسجلة بذلك نموا بنسبة ملیار دوالر أمریكي 23,7العربیة السعودیة (+ •
 %16,7نتیجة ارتفاع الواردات من المعدات الكھربائیة بنسبة  2012و 2011بین 

والحیوانات الحیة بنسبة  %8,2والمواد الغذائیة بنسبة  %34,2بنسبة ووسائل النقل 
وخاصة الحدید والجلد واأللومنیوم والمواد  %21,4والمواد المعدنیة بنسبة  5%

ومواد  %14,3الكیماویة التي تدخل في صناعة األدویة والمواد البالستیكیة بنسبة 
 ؛)%24,2نسبة والمعدات البصریة والجراحیة ب %6,7النسیج بنسبة 

نتیجة ارتفاع  %10,5ملیار دوالر أمریكي/  22,5اإلمارات العربیة المتحدة (+ •
الھام في واردات الذھب واأللماس والمجوھرات والسیارات والطائرات وقطع الغیار 

 ؛)%10والغز بنسبة  %13والواردات في منطقة التبادل الحر بنسبة 
نتیجة ارتفاع قیمة المواد  %8ملیار دوالر أمریكي/  14,2إندونیسیا ( •

والسیارات  %18ومواد الحید والصلب  %15واآللیات  %5الھیدروكاربونیة بنسبة 
 ؛)28%

نتیجة ارتفاع قیمة الواردات بنسبة  %102/ ملیار دوالر أمریكي  10,3(+لیبیا  •
وكمیات مھمة من الحدید  %46والحبوب بنسبة  %179واآللیات بنسبة  440%

 والصلب والمفروشات واألدویة والمواد البالستیكیة ومشتقات الحلیب)؛
نتیجة ارتفاع واردات الھیدروكربونات  %4,9ملیار دوالر أمریكي/  9(+ مالیزیا •

  ؛)%24والسیارات بنسبة  %3واآللیات بنسبة  %26بنسبة 
نتیجة الواردات المھمة من  %14,2ملیار دوالر أمریكي/  8,4(+ مصر •

والسیارات بنسبة  %20والحدید والصلب بنسبة  %41الھیدروكاربونات بنسبة 
 ؛)15%

یجة ارتفاع واردات المحروقات نت %19ملیار دوالر أمریكي/  8,3(+ باكستان •
  لیات ومواد البالستیك)؛واآل

نتیجة االرتفاع الھام من واردات  %18,9ملیار دوالر أمریكي/  6,9العراق (+ •
  ؛)المواد الغذائیة (القمح، السكر، الحلیب والزیوت) واألدویة والمواد المصنعة
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 نتیجة ارتفاع قیمة الواردات من %22,1ملیار دوالر أمریكي/  5,7(+عمان  •
والمواد غیر النفطیة  %16والدراجات بنسبة  %13الھیدروكاربونات بنسبة 

والمعادن  %47ومواد الحدید والصلب بنسبة  %36رات بنسبة والسیارات والجرا
القادم من اإلمارات العربیة  %58واللؤلؤ الدقیق  %48والمواد الكیماویة  85%

 المتحدة والیابان والوالیات المتحدة األمریكیة)؛
نتیجة االرتفاع الضخم من قیمة  %155ملیار دوالر أمریكي/  5,6(+ التوغو •

ریة ومواد البالسیك ومعدات المالحة البح %94الھیدروكاربونات بنسبة واردات 
 .والنھریة والمواد الصیدالنیة

، %27أھم المواد المستوردة من طرف الدول األعضاء فھي: اآللیات ومعدات النقل أما 
المواد  ،%16، المواد الغذائیة %18، المحروقات المنجمیة %25مواد مصنعة مختلفة 

 .%4 لألكل، مواد أولیة غیر صالحة %10الكیماویة 
 توجھات تجارة الخدمات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 

) للدول األعضاء في منظمة التعاون واردات+ وال لصادراتشكلت تجارة الخدمات (ا
ملیار دوالر  698بما یعادل  2012من تجارة الخدمات العالمیة سنة  %8اإلسالمي 
قطاعات  خدمات بفضل ارتفاع، وذلك 2011مقارنة مع  %17,3بلغ  بارتفاعأمریكي، 

تكنولوجیا المعلومات واالتصال واألسفار والبناء والقطاعات الترفیھیة والثقافیة والنقل 
من التجارة اإلجمالیة للدول  %17خالل تلك الفترة. شكلت تجارة الخدمات والتأمین 

  .2012األعضاء سنة 
 تتكون بنیة تجارة الخدمات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كما یلي:

 الخدمات الحكومیة، %14خدمات الشركات ، %31 والسیاحة السفر ،%34النقل  خدمات
الرخص واإلتاوات الخدمات المالیة و، %3، التأمین %3، البناء %6، االتصاالت 7%
3%. 

سجلت قیمة مالیزیا ھي:  2012أھم الدول األعضاء الفاعلة في تجارة الخدمات سنة 
من إجمالي تجارة الخدمات في الدول األعضاء في منظمة  %12خدمات من ال تھاتجار

، %9,6 اإلمارات العربیة المتحدة ، ثم%11,2العربیة السعودیة ، تلیھا التعاون اإلسالمي
% 3,8الكویت ، %4,6 قطر، %5 مصر ،%5,7 لبنان ،%8,2 تركیا%، 8,9أندونیسیا 
من التجارة اإلجمالیة للخدمات  %72. سجلت ھذه البلدان العشرة مجتمعة %3,6ونیجیریا 

 .2012في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سنة 
ارتفعت قیمة تحویالت المھاجرین من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 

، 2012ملیار دوالر أمریكي سنة  109,7إلى  2011ملیار دوالر أمریكي سنة  94,5
%. ویعزى ذلك إلى االرتفاع المھم في تحویالت مھاجري أھم البلدان 16,1بارتفاع یعادل 

باكستان ملیار دوالر أمریكي)،  14,3مصر (، ملیار دوالر أمریكي) 20,6(نیجیریا اآلتیة: 
ملیار  7,3 لبنانملیار دوالر أمریكي)،  12,1بنغالدیش (ملیار دوالر أمریكي)،  12,3(

دوالر أمریكي)، ملیار  7أندونیسیا (دوالر أمریكي)، ملیار  7,3المغرب (دوالر أمریكي)، 
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 2تونس (ودوالر أمریكي)، ملیار  3طاجكستان (، دوالر أمریكي)ملیار  3,5األردن (
 دوالر أمریكي).ملیار 
 التعاون اإلسالميالتجارة البینیة لمنظمة  -

سجلت قیمة المبادالت التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 ارتفاعا مھما منذ تطبیق برنامج العمل العشري حیث انتقلت من  (الصادرات + الواردات)

 2012ملیار دوالر أمریكي سنة  751,68مقابل  2005ملیار دوالر أمریكي سنة  271,45
كنتیجة للعوامل المذكورة آنفا. إضافة إلى ذلك فإن الدول األعضاء  %177ت بزیادة بلغ

حافزھا في  ،عادة ما یشتد نزوعھا إلى تكثیف المبادالت فیما بینھا كلما حلت أزمة اقتصادیة
ذلك القرب الجغرافي وتفعیل االتفاقیات الثنائیة واإلقلیمیة وتشابھ عادات االستھالك 

وتمویل التجارة وتأمین وائتمان الصادرات د تنشیط التجارة والتكامل اإلقلیمي وجھو
من قبل المجموعة التشاوریة لتعزیز التجارة البینیة لمنظمة التعاون وتسھیل التجارة 

 نسبة 2013 فبرایر إلى غایةالمشاریع المعتمدة لدیھا معدل انجاز  بلغاإلسالمي التي 
50%. 

المبادالت التجاریة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي من التجارة اإلجمالیة  حصة قد ارتفعتل
مسجلة زیادة بلغت  2012سنة  %18,45إلى  2005سنة  %15,50للدول األعضاء من 

19%. 
ھي:  2012أھم الدول األعضاء الفاعلة في التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة 

، بما یعادل ملیار دوالر أمریكي 106بلغت قیمة تجارتھا البینیة  -اإلمارات العربیة المتحدة
، العربیة السعودیة %11,6/ملیار دوالر أمریكي 86,9، تركیا من التجارة البینیة 14,1
 54، إندونیسیا %8,6/ملیار دوالر أمریكي 64,9، إیران %9/ ملیار دوالر أمریكي 67,9

 32,2، باكستان %6,3/ ملیار دوالر أمریكي 47,4، مالیزیا %7,2/ ملیار دوالر أمریكي
 25,4العراق  ،%3,4/ ملیار دوالر أمریكي 25,6 ، مصر%4,3/ ملیار دوالر أمریكي
. حققت ھذه %2,9/ ملیار دوالر أمریكي 22,1سوریا و %3,4/ ملیار دوالر أمریكي

 .2012% من التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة 70,8البلدان مجتمعة 
، %31ھي: المواد المصنعة المختلفة  2012في التجارة البینیة سنة  المتداولةأھم المواد 

، المواد %13، اآللیات ومعدات النقل %17، المواد الغذائیة %25المحروقات المنجمیة 
 %.4، مواد أولیة غیر صالحة لألكل %11الكیماویة 

للتجارة البینیة حیث تجاوزت حصة تظھر ھذه األرقام تطور نوعي للتركیبة السلعیة 
 من المبادالت السلعیة. %55المنتجات المصنعة ألول مرة سقف 

 دولة من الدول )31( ، حوالي2012و 2005ھ في الفترة ما بین كما تجدر اإلشارة إلى أن
المحدد في مخطط العمل العشري  %20تجارتھا البینیة سقف  بلغتقد  األعضاء اآلتیة

، الصومالسوریا، : حسب ترتیب تنازلي 2015لمنظمة التعاون اإلسالمي في أفق سنة 
النیجر،  ، باكستان،قیرقیزیا أفغانستان،طاجكستان،  األردن، جیبوتي، السودان،

 ،غینیا بیساوكوت دي فوار،  مصر،إیران، السنغال،  لبنان، أوزبكستان،بوركینافاسو، 
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 جزر القمر، تركمنستان،، البحرین مالي،، تركیا توغو، عمان،بنین،  الیمن، العراق،
 .وأذربیجان اإلمارات العربیة المتحدة، أوغندا

تدعیم ھا في مجال اتالدول األعضاء أن ترفع من استثماره الدول وباقي \هیتعین على و
المشاركة في المعارض التجاریة العامة والقطاعیة على المستوى  القدرات والكفاءات،

الدولي وخاصة منھا المعارض التي یقیمھا المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، تبسیط 
 إجراءات التجارة الخارجیة واالستثمارات البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي. 

میة التجارة الخارجیة من أجل تن يویعتبر تنویع العرض القابل للتصدیر ضرور
كما یتعین على الدول األعضاء أن تشارك بصفة فعالة في أنشطة واالستثمارات البینیة. 

 المجموعة التشاوریة لتعزیز التجارة البینیة.
 الصادرات البینیة -

الصادرات البینیة لمنظمة التعاون ، تضاعفت قیمة 2012و 2005في الفترة ما بین 
إلى  2005 ملیار دوالر أمریكي سنة 134,3 با، حیث انتقلت منثالث مرات تقری اإلسالمي

%. وقد بلغ ھذا 177، بما یعادل ارتفاعا بنسبة 2012ملیار دوالر أمریكي سنة  362,1
ارتفاع الصادرات  إلىھذه الزیادة  تعزى. 2012و 2011%  ما بین 11,3االرتفاع نسبة 

 البینیة للدول األعضاء اآلتیة: 
من الصادرات البینیة  %48، بزیادة تعادل ملیار دوالر أمریكي 17,9تركیا (+ -

لك نتیجة ارتفاع صادراتھا \، و2012و 2011بین سنتي  لمنظمة التعاون اإلسالمي
%، اآللیات 19%، الحدید والصلب بنسبة 750من األحجار الكریمة بأكثر من 

، السیارات %20%، مواد البالستیك 26بنسبة  المنجمیة%، المحروقات 13بنسبة 
  ؛)%...44% والسجاد بنسبة 31%، المفروشات 27

نتیجة ارتفاع صادراتھا  %12 /ملیار دوالر أمریكي 7اإلمارات العربیة المتحدة (+ -
نحو الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مثل تركیا والعربیة السعودیة من 

والمجوھرات واأللومنیوم الخام  ثیلینا المنتجات غیر النفطیة وخاصة الذھب والبولي
 ؛)البروبلین بولیمراتو

نتیجة ارتفاع صادراتھا نحو الدول  %81ملیار دوالر أمریكي/  3,5(+ كازاخستان -
%، 137%، الجلد 113%، الحبوب 6األعضاء من المنتجات النفطیة بنسب 

 ؛)%..57% والزنك 10ومنتجات صناعة الطحین 
نتیجة ارتفاع صادراتھا من المنتجات  %19أمریكي/ ملیار دوالر  2,1الكویت (+ -

 ؛)%18,4النفطیة بنسبة 
نتیجة ارتفاع صادراتھا من  %52ملیار دوالر أمریكي/  2(+الجزائر  -

%، المواد 8% نحو الدول األعضاء، السكر وتوابعھ 10الھیدروكاربونات بنسبة 
 ؛ )الكیماویة غیر العضویة والمشروبات

نتیجة ارتفاع صادراتھا من الصمغ  %269ملیار دوالر أمریكي/  1,9(+السودان  -
  ؛)والسكر وتوابعھ والمعدات الكھربائیة والجلود نحو الدول األعضاء
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نتیجة ارتفاع صادراتھا نحو  %4دوالر أمریكي/ ملیار  1,9العربیة السعودیة ( -
المواد الكیماویة  %،6,2بنسبة  المنجمیةبعض الدول األعضاء من المحروقات 

% والمعدات 9,9%، المواد المعدنیة 8,4%، المنتجات الزراعیة 8,3والبالستیكیة 
 ؛)%7,4الكھربائیة بنسبة 

نتیجة ارتفاع صادراتھا البینیة من  %40، دوالر أمریكي ملیار 1,2(+ أذربیجان -
ة %، الشحوم والزیوت الحیوانیة والنباتیة بنسب31بنسبة  المنجمیةالمحروقات 

  ؛)%...3500+% ومواد األلومنیوم 55+%، السكر وتوابعھ 1000+
نتیجة ارتفاع صادراتھا من المحروقات  %50دوالر أمریكي/  ملیار 1,1(+ لیبیا -

والصلب والحدید واألحجار الكریمة والمواد الكیماویة غیر العضویة نحو  المنجمیة
  ؛)الدول األعضاء

نتیجة ارتفاع صادراتھا من المحروقات  %23دوالر أمریكي/  ملیون 947قطر (+ -
 .)والمواد البالستیكیة واألسمدة واأللومنیوم والمواد الكیماویة غیر العضویة المنجمیة

 

بلغت قیمة  ھي: اإلمارات العربیة المتحدة البینیةأھم البلدان الفاعلة في الصادرات 
بما یعادل نسبة  ملیار دوالر أمریكي 67,4صادراتھا نحو منطقة منظمة التعاون اإلسالمي 

ملیار دوالر  55,1تركیا ، تلیھا 2012% من الصادرات البینیة سنة 18,7
 25,1، مالیزیا %13,1/ ملیار دوالر أمریكي 47,2العربیة السعودیة: ، %15,3/أمریكي

 18,2، إیران %6,4/ ملیار دوالر أمریكي 23,1، إندونیسیا %6,9/ ملیار دوالر أمریكي
 11,3، مصر %3,7/ ملیار دوالر أمریكي 13,3، الكویت %5/ لیار دوالر أمریكيم

 8,8% وباكستان 2,9/ ملیار دوالر أمریكي 10,3، سوریا %3,1/ ملیار دوالر أمریكي
% من الصادرات 16. حققت ھذه البلدان العشرة مجتمعة %2,4ملیار دوالر أمریكي / 

 .2012لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة االجمالیة البینیة 
من الصادرات  %28أما أھم المواد المصدرة بین الدول األعضاء فھي: المواد المصنعة 

، المواد %14، اآللیات ومعدات النقل %18، المواد الغذائیة %25البینیة، المحروقات 
 .%4، خامات غیر صالحة لألكل %11الكیماویة 

 التعاون اإلسالميالواردات البینیة لمنظمة  -
بأكثر من الضعف خالل فترة سبع  الواردات البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي ارتفعت

ملیار دوالر  389,6إلى  2005ملیار دوالر أمریكي سنة  171سنوات حیث انتقلت من 
 . %9,4ارتفاعا بنسبة  2012و 2011. وقد عرفت مابین 2012أمریكي سنة 

 ویعزى ھذا االرتفاع إلى نمو الواردات البینیة للدول األعضاء اآلتیة: 
نتیجة  من الواردات البینیة %24نمو یعادل ب ،ملیار دوالر أمریكي 9إیران (+ -

ارتفاع واردات األحجار الكریمة والحبوب ومواد الصلب والحدید والشحوم 
  ؛)التصویرمعدات والزیوت النباتیة والحیوانیة والمعدات البصریة و

نتیجة ارتفاع  %24ملیار دوالر أمریكي /  7,5اإلمارات العربیة المتحدة (+  -
 ؛)الواردات من األحجار الكریمة والمعدات الكھربائیة والمالبس والمفروشات
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نتیجة ارتفاع الواردات البینیة من  %15ملیار دوالر أمریكي/  4,1إندونیسیا (+  -
%، المواد الكیماویة 4المواد الكیماویة العضویة  ،%18بنسبة  المنجمیةالمحروقات 

  ؛)%...27% واألسمدة 4%، األلومنیوم 94غیر العضویة 
نتیجة ارتفاع وارداتھا من  % 12ملیار دوالر أمریكي/ 2,2العربیة السعودیة (+  -

  ؛)المعدات البصریة ومعدات التصویر والمفروشات والمنتجات المطاطیة والمالبس
نتیجة ارتفاع وارداتھا البینیة من  %10ملیار دوالر أمریكي/  2,1باكستان (+ -

لألكل  الصالحة% والفواكھ 10% واأللیاف التحلیلیة 9بنسبة  المنجمیةالمحروقات 
  ؛)%3% واأللومنیوم 14

نتیجة ارتفاع وارداتھا البینیة من  %15ملیار دوالر أمریكي/  1,8(+مصر  -
%، الفواكھ 18%، األوراق 3مواد البالستیك  %،34الھیدروكاربونات بنسبة 

  ؛)%15% ومواد المطاط بنسبة 74لألكل  الصالحة
% نتیجة ارتفاع واردات الحبوب والمواد 38ملیار دوالر أمریكي/  1,8لیبیا (+ -

الصیدالنیة والحدید والصلب والمفروشات ومواد البالستیك والحلیب ومشتقاتھ ومواد 
 السیرامیك والمالبس)؛

نتیجة ارتفاع الواردات البینیة من  %70ملیار دوالر أمریكي/  1أوزبكستان (+ -
والحدید والصلب والمواد الخشبیة والمنتجات الصیدالنیة  المنجمیةالمحروقات 

  ؛)والمطاطیة
 المنجمیةنتیجة ارتفاع المحروقات  %11ملیون دوالر أمریكي/  815,5(+ األردن -

ستیك والشحوم والزیوت الحیوانیة والنباتیة والجلد ومواد الصلب والحدید ومواد البال
 ومواد السكر والمفروشات)؛

نتیجة ارتفاع الواردات البینیة من  %7ملیون دوالر أمریكي/  769(+ عمانو -
المعدات الكھربائیة ومواد الصلب والحدید ومواد البالستیك واألحجار الكریمة 

 ).والمواد الكیماویة العضویة والمواد الخشبیة والحلیب ومشتقاتھ واأللمنیوم
 .2012% من الواردات اإلجمالیة للدول األعضاء سنة 20,9شكلت الواردات البینیة 

فھي:  2012أھم الدول األعضاء المستوردة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي سنة أما 
، اإلمارات % من الواردات البینیة12بما یعادل نسبة  ملیار دوالر أمریكي 46,6إیران 

/ ملیار دوالر أمریكي 31,7، تركیا %9,9/ ملیار دوالر أمریكي 38,5العربیة المتحدة 
/ ملیار دوالر أمریكي 23,4، باكستان %7,9/ ملیار دوالر أمریكي 31، إندونیسیا 8,1%

/ ملیار دوالر أمریكي 22,2العراق  ،%5,7/ ملیار دوالر أمریكي 22,3، مالیزیا 6%
ملیار دوالر  14,3مصر %، 5,3/ ملیار دوالر أمریكي 20,7، العربیة السعودیة 5,7%

سجلت الواردات البینیة لھذه  .%3ملیار دوالر أمریكي/  11,8% وسوریا 3,7/ أمریكي
 .2012من الواردات البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة  %67,4الدول مجتمعة 

مواد الأھم المواد المستوردة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ھي: 
% من الواردات البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي، المحروقات 33مختلفة المصنعة ال
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، المواد الكیماویة %12، اآللیات ومعدات النقل %15، المواد الغذائیة %25لمنجمیة ا
 .%4، مواد أولیة غیر صالحة لألكل 11%

 التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالميأھم معوقات 
بالرغم من الجھود الھامة المبذولة من طرف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
خاصة على مستوى الترویج والتنشیط التجاري والعمل على رفع مكامن االختناق فإن 

 العدید من الحواجز مازالت قائمة نذكر منھا على وجھ الخصوص: 
تعریفیة والحواجز غیر یة وشبھ الإشكالیات النفاذ إلى األسواق: الحواجز التعریف -

، والقیود المفروضة على الصادرات دعم الصادرات، الضرائب والسیما: التعریفیة
المساعدات والضمانات المقدمة لإلنتاج المحلي، تمویل التجارة، القیود المفروضة 

، تدابیر على الصفقات العمومیة، تخفیض قیمة العملة، تدابیر الدفاع التجاري
، الحصص، القیود على الواردات، الدعم المقدم محتوى اإلنتاجاالستثمار، متطلبات 

، الدول التي 2014وفبرایر  2008لالستھالك، حمایة الملكیة الفكریة، ...بین سنتي 
مالیزیا، اإلمارات العربیة المتحدة،  تركیا، اندونیسیا،كانت ضحیة ھذه التدابیر ھي: 

 .بنغالدیش  والمغرب بیة السعودیة،العرمصر، إیران، باكستان، 
العوائق على المستوى اللوجستي: البنیة التحتیة، النقل، ضعف أو عدم مالئمة  -

 خدمات الدعم للتجارة الدولیة؛ 
 عدم تنوع العرض من المواد المصدرة وعدم مالءمتھ للمعاییر الدولیة في األسواق؛ -
رغم من الجھود المبذولة من عدم توفر المعلومات حول األسواق وفرص األعمال بال -

 ؛ ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنیة طرف المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة
نقص فرص اللقاءات وضعف إمكانیات الترویج لإلنتاج الوطني في سائر أسواق  -

 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي؛
على المستوى الجمركي تعقید اإلجراءات اإلداریة ذات العالقة بالتجارة الخارجیة  -

 والمصرفي وفي الموانئ؛
 عدم توفر الكفاءات من الفنیین المختصین في التجارة الدولیة؛ -
 ضعف آلیات التمویل أو عدم توافقھا مع حاجیات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. -

 عوائق الصادرات:
حسب  من أھم العوامل التي تعرقل نمو الصادرات البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي

نذكر:  لدى المصدرین في المنطقة أجراه المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة استطالع للرأي
صرف، كلفة الید العاملة، التدابیر القانونیة في البالد الكلفة اقتحام أسواق جدیدة، مخاطر 

األجنبیة، صعوبة الحصول على البیانات المتعلقة بأسواق الدول األعضاء، صعوبة 
 الشركاء المحلیین.و المصرفیة الرخص والضماناتالحصول على 

 :عوائق الواردات
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أھم الحواجز الموثقة على مستوى الواردات ھي: إشكالیات الترخیص من مكاتب الصرف 
والحصول على الضمانات البنكیة للقیام بعملیات االستیراد تلیھا المخاطر السیاسیة 

والصحة النباتیة، التقییم الجمركي والتجاریة ثم االلتزام بمعاییر الجودة الصحیة 
واإلجراءات الجمركیة، إشكالیات الحصول على رخصة االستیراد، التدابیر الوقائیة وقواعد 

 المنشأ.
وعلى الرغم من ھذه العوائق، بذلت بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 جھودا جبارة من أجل تسھیل التجارة عبر الحدود:
ألبانیا، العربیة السعودیة، البحرین، المعاملة االلكترونیة مع الصفقات التجاریة:  -

بنغالدیش، بنین، بروناي، بوركینافاسو، الكامیرون، فلسطین، جزر القمر، كوت 
دیفوار، جیبوتي، مصر، اإلمارات العربیة المتحدة، غابون، غینیا، غینیا بیساو، 

یزیا، المالدیف، المغرب، موریتانیا، موزمبیق، اندونیسیا، األردن، كازاخستان، مال
 وتركیا؛ نیجیریا، أوغندة، قطر، سوریا، السنغال، سیرالیون، السودان، توغو، تونس

، الكامیرون، كوت )جاري(بنین، بوركینافاسو  إنشاء الشبابیك الموحدة الوطنیة: -
لیزیا، مالي دیفوار، اإلمارات العربیة المتحدة، غامبیا، اندونیسیا، األردن، ما

، باكستان، قطر، سوریا، السنغال، )جاري(، المغرب، موزمبیق، أوغندة )جاري(
 تونس وتركیا؛

 :2013و 2010% بین سنتي 10تحسین مؤشر األداء اللوجستي بنسبة تفوق  -
الصومال، قطر، بوركینافاسو، غینیا بیساو، المالدیف، مصر، الجزائر، باكستان، 

 اندونیسیا ومالي؛
الصومال، قطر، :2013و 2010% بین 20تحسین أداء الجمارك بنسبة تفوق  -

باكستان، الجزائر، مصر، القمر، المالدیف، غینیا بیساو، طاجكستان، غویانا، النیجر 
 وأذربیجان؛

غینیا بیساو،  :2013و 2010% بین 10تحسین البنیات التحتیة الوطنیة بنسبة تفوق  -
قطر، بوركینافاسو، الجزائر، أذربیجان، غویانا، القمر، مصر، باكستان، العراق، 

 المالدیف، طاجكستان، تشاد، اندونیسیا، تركیا، توغو ومالي؛
غینیا  :2013و 2010% بین 10تحسین المسافة الفاصلة عن الحدود بنسبة تفوق  -

بیساو، سیرالیون، توغو، غینیا، بنین، كوت دیفوار، طاجكستان، تشاد، مالي، 
 ، كازاخستان، النیجر، بوركینافاسو، مالیزیا وجیبوتي؛أوزبكستان، القمر

 2010% بین 10تحسین معدل الربط البحري بالنسبة للدول الساحلیة بما یفوق  -
المالدیف، البحرین، الیمن، تركیا، لبنان، العراق، لیبیا، غینیا، األردن،  :2013و

یتانیا، غینیا موزمبیق، بنین، مصر، سورینام، العربیة السعودیة، نیجیریا، مور
 بیساو،المغرب ومالیزیا.

ممارسة مؤشر مكنت ھذه االنجازات بعض الدول من التخفیض في تكالیفھا التجاریة حسب 
 وھي كاآلتي: 2013و 2010بین سنتي  "Doing Businessاألعمال "
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بنین، بوركینافاسو، كازاخستان  تخفیض وثیقة واحدة مطلوبة عند التصدیر: -
 وأوزبكستان؛

أیام  6أیام في بروناي،  8یوم في العراق،  22إلى  تخفیض مدة عملیات التصدیر: -
أیام  3أیام في أذربیجان وبنین واألردن وعمان وقطر،  4في مالي وفي موریتانیا، 

في البحرین وكازاخستان ولبنان وموزمبیق ونیجیریا وأوغندة، یومین في العربیة 
 غرب والنیجر وتشاد؛السعودیة وفلسطین ومصر ومالیزیا والم

 350دوالر أمریكي في أوغندة و 390بمبلغ  تخفیض كلفة الحاویة عند التصدیر: -
دوالر أمریكي  112دوالر أمریكي في سیرالیون و 188دوالر أمریكي في العراق و

 دوالر أمریكي في كوت دیفوار؛ 70دوالر أمریكي في غینیا بیساو و 97في مصر و
بنین، بوركینافاسو، كازاخستان،  عند االستیراد:تخفیض وثیقة واحدة مطلوبة  -

 أوزبكستان وفي طاجكستان؛
أیام في  6أیام في نیجیریا،  8یوم في العراق،  19 تخفیض مدة عملیات االستیراد: -

أیام في بروناي، اندونیسیا،  4أیام في أذربیجان وبنین،  5إیران، مالي وعمان، 
لبنان، موزمبیق وقطر ویومین في أیام في مصر،  3األردن، النیجر وتونس، 

فلسطین، كوت دیفوار، اإلمارات العربیة المتحدة، غامبیا، غویانا، كازاخستان، 
 مالیزیا، موریتانیا وتشاد؛

دوالر أمریكي في غینیا بیساو،  343بمبلغ تخفیض كلفة الحاویة عند االستیراد:  -
دوالر  90السنغال، دوالر أمریكي في  200دوالر أمریكي في العراق،  250

 دوالر أمریكي في األردن. 55أمریكي في مصر و
إنشاء الشباك التجاري الموحد للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحت سیساھم 

إشراف المجموعة التشاوریة ومرصد الحواجز غیر التعریفیة بالمركز اإلسالمي لتنمیة 
عوق التجارة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي. التجارة في التخفیف من حدة الحواجز التي ت

ویتعین على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تشارك بفعالیة في أنشطة 
لتعزیز التجارة البینیة قصد تحقیق أھداف  وفرق عمل لجنة الكومسیك المجموعة التشاوریة

الرفع من حصة التجارة البینیة مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي المتمثل في 
وإذا استطاعت  .2015% من إجمالي التجارة البینیة للدول األعضاء في أفق 20إلى نسبة 

% إلى 16الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تخفض من تكالیفھا التجاریة من 
 ملیار دوالر أمریكي. 75%، فإنھا ستحقق أرباحا تقدر بـ 6

 2015-2013 لسنة االقتصادیةاآلفاق 
نالحظ أن المشاكل االقتصادیة في البلدان المتقدمة تؤثر أیضا على البلدان النامیة 
واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالیة من خالل تراجع الصادرات واضطراب تدفق 
رؤوس األموال وعدم استقرار أسعار السلع األساسیة. كما تواجھ االقتصادیات النامیة 

لكبرى مشاكل داخلیة، حیث تواجھ بعض الدول مثل الصین تراجعا في االستثمار الناجم ا
عن قیود التمویل في بعض القطاعات االقتصادیة وفائضا في الطاقة االنتاجیة. وقد 
استطاعت معظم البلدان ذات الدخل المنخفض أن تواجھ نسبیا التراجع االقتصادي الذي 

لدان ذات الدخل المتوسط، إال أنھا تتأثر بسبب تراكم انعكاساتھ شھدتھ البلدان المتقدمة والب
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 2013% سنة 3,1السلبیة. وعلیھ، فإنھ من المتوقع أن یسجل نمو اإلنتاج العالمي نسبة 
 .2014% سنة 3,8و

 %2,75إلى  2013سنة  %1,75من  معدل نمو الوالیات المتحدة یرتفعومن المتوقع أن 
 .2014سنة 

لیتراجع إلى حوالي نسبة  2013% سنة 2فیتوقع أن یسجل معدل النمو أما في الیابان 
 القطاع طلبالحدیثة بخصوص استرجاع الثقة و نتیجة تدابیر الدعم 2014% سنة 1,25

 .الخاص
 من بأكثر النشاط وسینخفض معدل 2013 عام في الركود في الیورو ستستمر منطقة

 آنفا المذكورة القیود الناجمة عن اآلثار بسبب 2014 عام في %1 من وأكثر 0,5%
 تأخر آثار بسببأیضا و الھامة، المجاالت في االقتصادیة السیاسة تنفیذ في المتوقع والتأخیر

 .2013 عام في تعافي االقتصاد
 لیصل اعتداال، أكثر والنامیة الصاعدة البلدان في النمویكون  أن ینبغي ذلك، إلى وباإلضافة

 كما أن متوسط معدل النمو في. 2014 عام في %5,25 ونحو 2013 عام في %5 إلى
 مصدري من العدید توقعات وتراجعت. 2014-2013 في %7,75 سیصل إلى الصین
 ھذه المواد. أسعار النخفاض نظرا) بریكس دول ذلك في بما( أیضا األساسیة السلع

 أكبر بعض راجع لكون وذلك ،ضعیفا جدا الصحراء جنوب أفریقیا في النمو معدل وسیكون
 الطلب لكونو الداخلیة بعض المشاكل تواجھ) ونیجیریا أفریقیا جنوب( ھااتیقتصادا

 فسیظل أفریقیا وشمال األوسط الشرقدول  بعض في النموأما . ضعیف جدا الخارجي
 .الصعب واالقتصادي السیاسي التحول بسبب ضعیفا
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  2012و 2005توجھات تجارة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بین سنتي 
 بالنسب %)(ملیار دوالر أمریكي و

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 تطور
2011/
2012 
(%) 

تطور 
2005/
2012 

)%( 
الصادرات العالمیة 

 %131 %6,56 2.261,77 2.122,48 1.680,77 1.329,35 1.891,14 1.395,31 1.190,46 980,73 للدول األعضاء

الصادرات البینیة 
 %170 %11,28 362,10 325,41 257,71 207,93 265,38 200,2 162,45 134,34 للدول األعضاء

 %17 %4,42 %16,01 15,33% 15,33% 15,64% 14,03% 14,35% %13,65 13,70% الحصة  
الواردات العالمیة 

 %134 %6,06 1.864,24 1.757,68 1.501,35 1.329,7 1.489,6 1.164,98 948,86 795,38 للدول األعضاء

الواردات البینیة 
 %184 %9,38 389,58 356,17 281,29 218,83 285,65 220,4 170,91 137,11 للدول األعضاء

 %21 %3,13 %20,90 20,26% 18,74% 16,46% 19,18% 18,92% 18,01% 17,24%  الحصة 
التجارة العالمیة حجم 

 %132 %6,34 4.126,01 3.880,16 3.182,12 2.659,05 3.380,74 2.560,29 2.139,32 1.776,11 للدول األعضاء

حجم التجارة البینیة 
 %177 %10,29 751,68 681,58 539,00 426,76 551,03 420,60 333,36 271,45 للدول األعضاء

حصة التجارة البینیة 
لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي
15,47% 15,83% 16,63% 16,60% 16,05% 17,03% 17,80% %18.45 3,69% 19% 

صافي التجارة 
البینیة لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي
135,73 166,68 210,30 275,52 213,38 269,50 340.79 375,84 10,29% 177% 
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 أمریكي)صادرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (ملیار دوالر 
 

 
2011 2012   

COUNTRY 
TO OIC   

Countries (1) 
Total 

Exports (2) 1/2 in % 
TO OIC 

Countries (3) 
Total  

Exports (4) 3/4 in % الـــــدول 
AFGHANISTAN 256,71 459,18 55,91% 292,85 536,28 54,61%   أفغانستان 
ALBANIA 149,08 1833,76 8,13% 105,75 1924,30 5,50%    ألبانیا 
ALGERIA 3 912,30 58143,5 6,73% 3607,70 57508,20 6,27%   الجزائر 
AZERBAIJAN 2859,59 26570,90 10,76% 3298,11 25852,30 12,76%   أذربیدجان 
BAHRAIN 4 006,62 33781,9 11,86% 4051,21 38227,70 10,60%   البحرین 
BANGLADESH 1 277,58 19741,2 6,47% 1458,18 22936,70 6,36%   بنغالدیش 
BENIN 215,35 813,47 26,47% 351,51 935,37 37,58%   بنین 
BRUNEI 984,44 11484,5 8,57% 443,80 11648,00 3,81% بروناي دار السالم 
BURKINA  FASO 321,31 795,3 40,40% 359,18 812,20 44,22%   بوركینا فاسو 
CAMEROON 618,03 5258,44 11,75% 676,72 5466,39 12,38%   الكامرون 
CHAD 21,20 3547,21 0,60% 38,45 2991,76 1,29%   تشاد 
COMOROS 16,06 52,99 30,31% 12,90 102,47 12,59%   جزر القمـــر 
COTE D'IVOIRE 2 509,41 10889,1 23,05% 2736,80 10298,40 26,58%    كوت دیفوار 
DJIBOUTI 491,61 514,8 95,50% 545,76 583,05 93,60%   جیبوتي 
EGYPT 12 014,43 30743,91 39,08% 11799,63 34277,70 34,42%   مصر 
GABON 961,92 10165,4 9,46% 263,64 10432,00 2,53%   الجابون 
GAMBIA 8,52 131,22 6,49% 6,74 134,45 5,01%   غامبیا 
GUINEA 55,19 2237,77 2,47% 76,85 1918,41 4,01%   غینیا 
GUINEA BISSAU 61,57 347,28 17,73% 72,49 197,05 36,79%   غینیا بیساو 
GUYANA 11,74 1375,25 0,85% 10,68 1635,35 0,65%   غـویانـا 
INDONESIA 22 878,32 203501 11,24% 23109,16 190033,00 12,16%   أندونیسیا 
IRAN 19 011,85 128745 14,77% 18049,53 102496,00 17,61%   ایران 
IRAQ 5115,48 67819,82 7,54% 2644,94 83275,20 3,18%   العراق 
JORDAN 3 689,77 8051,81 45,83% 3713,65 6682,40 55,57%   األردن 
KAZAKHSTAN 4 298,43 64222,2 6,69% 6497,80 63465,10 10,24%   كازخستان 
KUWAIT 11 179,84 86227,7 12,97% 13426,66 103650,00 12,95%   الكویت 
KYRGYZSTAN 723,61 1138,52 63,56% 811,26 1151,61 70,45% قیرقیزیا   
LEBANON 2 561,15 3769,7 67,94% 2104,36 4212,76 49,95%   لبنان 
LIBYA 2 258,59 17923,5 12,60% 3164,98 51399,30 6,16%   لیبیا 
MALAYSIA 24 883,00 227196 10,95% 25074,86 227625,00 11,02%   مالیزیا 
MALDIVES 2,76 196,92 1,40% 2,24 213,62 1,05%   مالدیف 
MALI 133,67 436,67 30,61% 144,34 560,41 25,76%   مالي 
MAURITANIA 539,90 3032,81 17,80% 357,50 2778,71 12,87%   موریتانیا 
MOROCCO 2 291,36 20655,7 11,09% 2641,79 19506,80 13,54%   المغرب 
MOZAMBIQUE 128,92 3525,44 3,66% 201,02 4080,66 4,93%   موزمبیق 
NIGER 168,93 541,87 31,18% 195,38 445,97 43,81%   النیجر 
NIGERIA 7 279,52 107492 6,77% 6996,34 105655,00 6,62%   نیجریا 
OMAN 8 511,84 44712,8 19,04% 8353,22 48262,70 17,31%   عمان 
PAKISTAN 8953,43 25343,77 35,33% 9276,01 26227,50 35,37%   باكستان 
PALESTINE 66,40 575,51 11,54% 66,40 575,51 11,54%   فلسطین 
QATAR 4 188,42 106551 3,93% 5626,34 122349,00 4,60%    قطر 
SAUDI ARABIA 45 316,49 331060 13,69% 46272,13 364440,00 12,70%   العربیة السعودیة 
SENEGAL 1212,35 2541,70 47,70% 986,04 2341,48 42,11%   السنغال 
SIERRA LEONE 37,85 351,7 10,76% 61,99 911,57 6,80%    سیرالیون 
SOMALIA 574,91 592,1 97,10% 659,94 684,13 96,46%   الصومال 
SUDAN 721,93 12416 5,81% 2661,38 3364,97 79,09%   السودان 
SURINAME 188,68 1315,18 14,35% 216,15 1112,34 19,43%   سورینام 
SYRIA 10 536,27 15579,4 67,63% 10455,51 11087,50 94,30%   سوریا 
TAJIKISTAN 515,62 974,63 52,90% 607,43 1029,71 58,99%   طاجیكستان 
TOGO 497,82 1108,55 44,91% 644,49 1320,66 48,80%   توغو 
TUNISIA 2 727,04 16535,3 16,49% 2955,96 15998,90 18,48%   تونس 
TURKEY 37 276,37 135052 27,60% 55163,48 152573,00 36,16%   تركیا 
TURKMENISTAN 1 627,75 7238,92 22,49% 1446,52 11050,90 13,09%   تركمنستان 
U.A EMIRATES 60 381,72 240572 25,10% 65623,55 257178,00 25,52%   االمارات العربیة المتحدة 
UGANDA 550,79 2024,59 27,21% 340,41 1835,34 18,55%   أوغندة 
UZBEKISTAN 2 339,60 4983,48 46,95% 2612,40 5373,72 48,61%   أوزبكستان 
YEMEN 1 290,82 9591,58 13,46% 1355,39 8754,84 15,48%   الیمن 
TOTAL 325 413,86 2 122 483,95 15,33% 354 729,50 2 232 121,39 15,89%   المجموع 
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 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (ملیار دوالر أمریكي) واردات

 

  2011   2012   

COUNTRY 
From OIC 

Countries  (1) 
Total 

Imports(2) 1/2 in% 
From OIC 

Countries (3) 
Total 

Imports(4) 3/4 in % الــــــــدول 
AFGHANISTAN 3290,18 10295,6 31,96% 3881,14 9457,15 41,04%   أفغانستان 
ALBANIA 436,02 5286,7 8,25% 407,78 5047,39 8,08%    ألبانیا 
ALGERIA 4355,84 47266 9,22% 5204,02 51925,3 10,02%   الجزائر 
AZERBAIJAN 1925,82 9755,97 19,74% 2903,56 12036,8 24,12%   أذربیدجان 
BAHRAIN 4809,78 12722,9 37,80% 5003,89 13774,3 36,33%   البحرین 
BANGLADESH 8241,78 36192,7 22,77% 8082,14 36362,7 22,23%   بنغالدیش 
BENIN 1285,15 10175,3 12,63% 1187,87 7133,34 16,65%   بنین 
BRUNEI 714,91 6398,84 11,17% 919,14 6458,92 14,23% بروناي دار السالم 
BURKINA  FASO 656,32 2153,19 30,48% 795,89 2444,68 32,56%   بوركینا فاسو 
CAMEROON 1303,5 5703,52 22,85% 1436,76 6213,16 23,12%   الكامرون 
CHAD 332,44 978,89 33,96% 339,00 958,12 35,38%   تشاد 
COMOROS 94,23 230,54 40,87% 89,09 252,13 35,33%   جزر القمـــر 
COTE D'IVOIRE 4052,3 9051,44 44,77% 2666,68 8892,61 29,99%    كوت دیفوار 
DJIBOUTI 1342,29 3443,67 38,98% 1587,53 4070,95 39,00%   جیبوتي 
EGYPT 12438,06 59131,33 21,03% 15440,23 75777 20,38%   مصر 
GABON 377,29 3563,47 10,59% 445,79 3740,6 11,92%   الجابون 
GAMBIA 332,77 1141,22 29,16% 326,85 1043,22 31,33%   غامبیا 
GUINEA 540,12 5275,93 10,24% 630,54 5908,83 10,67%   غینیا 
GUINEA BISSAU 81,9 350,06 23,40% 87,96 360,93 24,37%   غینیا بیساو 
GUYANA 91,94 1876,81 4,90% 109,68 1861,29 5,89%   غـویانـا 
INDONESIA 26848,62 177451 15,13% 30963,46 191720 16,15%   أندونیسیا 
IRAN 37667,27 93555,5 40,26% 46291,27 92605,3 49,99%   ایران 
IRAQ 23715,02 36592,66 64,81% 21660,78 42796,6 50,61%   العراق 
JORDAN 7754,13 19037,13 40,73% 8569,58 20665,8 41,47%   األردن 
KAZAKHSTAN 2392,05 34845,2 6,86% 2800,34 45506,6 6,15%   كازخستان 
KUWAIT 6446,88 24220,3 26,62% 6412,17 25039,2 25,61%   الكویت 
KYRGYZSTAN 963,88 8986,41 10,73% 1227,16 9985,82 12,29% قیرقیزیا   
LEBANON 4122,57 19071,2 21,62% 5033,84 21621,1 23,28%   لبنان 
LIBYA 4779,09 10095 47,34% 5578,88 19146,4 29,14%   لیبیا 
MALAYSIA 22760,32 187837 12,12% 22348,33 196831 11,35%   مالیزیا 
MALDIVES 465,52 1504,25 30,95% 498,78 1429,56 34,89%   مالدیف 
MALI 1049,28 4008,84 26,17% 876,25 3824,59 22,91%   مالي 
MAURITANIA 544,63 3434,59 15,86% 581,88 3903,41 14,91%   موریتانیا 
MOROCCO 7668,29 43335,3 17,70% 7955,11 42890,3 18,55%   المغرب 
MOZAMBIQUE 465,5 7590,28 6,13% 456,49 8496,09 5,37%   موزمبیق 
NIGER 499,17 1618,97 30,83% 559,63 1583,67 35,34%   النیجر 
NIGERIA 4579,72 58367 7,85% 4519,87 56164,1 8,05%   نیجریا 
OMAN 10487,12 25846,7 40,57% 11011,27 31286,2 35,20%   عمان 
PAKISTAN 21280,57 43578,26 48,83% 23073,8 51624,1 44,70%   باكستان 
PALESTINE 316,27 3958,51 7,99% 316,27 3958,51 7,99%   فلسطین 
QATAR 8076,23 24346,5 33,17% 8548,76 27795,3 30,76%    قطر 
SAUDI ARABIA 18493,92 127164 14,54% 20831,62 150717 13,82%   العربیة السعودیة 
SENEGAL 1341,72 5908,92 22,71% 1426,86 5805,73 24,58%   السنغال 
SIERRA LEONE 263,36 1553,43 16,95% 293,07 1683,14 17,41%    سیرالیون 
SOMALIA 873,08 1577,36 55,35% 1055,29 1819,9 57,99%   الصومال 
SUDAN 3965,19 10948,1 36,22% 3293,06 9492,02 34,69%   السودان 
SURINAME 189,52 1826,67 10,38% 204,75 2130,14 9,61%   سورینام 
SYRIA 13325,54 26336,4 50,60% 11895,24 18611,9 63,91%   سوریا 
TAJIKISTAN 1043,07 4791,53 21,77% 1314,86 4541,19 28,95%   طاجیكستان 
TOGO 373,41 3618,75 10,32% 937,73 9038,03 10,38%   توغو 
TUNISIA 3714,56 26061,6 14,25% 3939,81 25262,7 15,60%   تونس 
TURKEY 31417,45 240844 13,04% 31690,19 236553 13,40%   تركیا 
TURKMENISTAN 3200 7820,59 40,92% 3061,01 9283,02 32,97%   تركمنستان 
U.A. EMIRATES 30938,94 214454 14,43% 38234,46 235607 16,23%   االمارات العربیة المتحدة 
UGANDA 984,34 4234,32 23,25% 1105,32 4406,79 25,08%   أوغندة 
UZBEKISTAN 1454,03 9904,98 14,68% 2573,42 11905,3 21,62%   أوزبكستان 
YEMEN 5008,3 10363,1 48,33% 5437,63 13736,2 39,59%   الیمن 
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