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 الملخص التنفيذي

 التجارة العالمية أحدث مستجدات

 
 عدم استقرار تفاقم فلقد ،تطورات متباينةاالقتصاد العالمي خالل السنوات األخيرة نموا شهد 
 .اضطراباالمالية  وازدادت األسواقالمتقدمة  البلدان فيعلى المدى الطويل  الفائدة أسعار

 من فترة بعد اليورو المجاورة لمنطقة للبلدان السيادية الفجوة بين النسب مجددا وتقلصت
 الزيادات أدت تضررا، حيث هي األكثر عموما الصاعدة البلدان وكانت. المطرد االنخفاض

 ضعف إضافة إلى األصول أسعار وعدم استقرار المتقدمة البلدان في الفائدة أسعار في األخيرة
وارتفاع المردود المحلي  األسهم أسعار وانخفاض األموال رؤوس خروج إلى المحلي الطلب

 .العملة قيمة وانخفاض

 االقتصاد إلى أن 2014 أكتوبرفي صندوق النقد الدولي  توقعاتوبالرغم من هذه العوامل، تشير 
 ،(2013 سنة %3و 2012 سنة %3,2 مقابل) 2014 سنة %3,3سيسجل نموا بنسبة  العالمي

بالنسبة لسنة  المتقدمة الدول اقتصاديات نمو وذلك نتيجة تسارع ،2015 سنة %3,8و
 هذا يبقى لكن واليابان. األوروبية الدول وبعض األمريكية المتحدة الواليات مثل 2012/2013

 الواقع، وفي. الالتينية وأمريكا وأفريقيا الصين مثل والنامية الصاعدة الدول قبل من مدعوما النمو
 األمريكية المتحدة الواليات في المخزون تعديالت فإن هذا النمو ال يخلو من الدعم الناتج عن

خاصة  الجيوسياسية فإن المخاطر االتجاه، هذا من الرغم وعلى. الصين في ةيالحكوم والتدابير
 الفائدة أسعار ارتفاع جانب إلى النفط أسعار ارتفاع تؤدي إلى قد وأوكرانيا األوسط في الشرق

 بعض البلدان في التحتية البنية ضعفاألمريكية و المتحدة الواليات في الطويل المدى على
 .2015و 2014 سنتي بين النمو هذا وتخفيف الصاعدة

 الصاعدة البلدان اتياقتصاد في المبادالت التجارية يتوقع أن تكونف اإلقليمي، الصعيد علىأما 
 بعض واجههات التي الصعوباتب تأثرت التي ،2013و 2012 سنتي في ديناميكية أقل والنامية
 سنة %4,7 بنسبة الواردات نمو إلى الدولي النقد صندوق وتشير توقعات: الصاعدةالدول 
 2012 سنة %5,7) السابقين العامين فيمقارنة بما تم تسجيله  واحدة نقطة ، أي بتراجع2014

 نمو معدالت حيث سجلت األزمة، قبلمما كانت عليه  بكثير أقل األرقام هذه تظلو(. 2013و
 اتياالقتصاد مساهمة فإن وبالتالي،. 2007-2003 الفترة خالل %16و %12 بين تتراوح سنوية

ه هذ في االنتعاشيفسر ب مما ،ستكون مع ذلك أعلى بكثير العالمية التجارة نمو في المتقدمة
 سنة %1,4) للوارداتبالنسبة  الدولي النقد صندوق حسب توقعات %3,5 بنسبة نمو مع ،المنطقة
 . للصادراتبالنسبة  %2,4و( 2013

 ركود من مزيج بسبب عافيتهبالكاد قد استرد  التجارة نموفإن  المساهمة، هذه من الرغم علىو
 اتياالقتصاد وارداتفي  معتدل ونمو( %0,2-) المتقدمة اتياالقتصاد في الواردات على الطلب
 النامية واالقتصادات المتقدمة اتياالقتصاد فسجلت الصادرات، أما فيما يخص(. %4,4) النامية

 اتيلالقتصادبالنسبة  %3,3و المتقدمة القتصاداتبالنسبة ل %1,5) فقط متواضعة زيادات

 (.النامية
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 18.800لتسجل  %2,1 بنسبة من السلع العالمية الصادرات قيمة ارتفعت ،2013 سنة في وهكذا

 بنسبةفقد ارتفعت  التجارية الخدماتأمريكي، أما قيمة الصادرات العالمية من  دوالر مليار
 ية من السلعالعالم الصادرات نمو في حين أن. أمريكي دوالر مليار 4.600لتسجل  5,5%

 أسعار ألن ،العالمية من السلع الصادرات حجم نمو تقريبا ساويكان يف للدوالر الحالية بالقيمة
 . أخرى إلى سنة منمستقرة  تقريباظلت  الوحدة قيمةب تقاسالتي  المتداولة السلع

 جدا قريب وهو ،2013 سنة في %2,1 بنسبة ارتفعمن السلع قد  العالمية التجارة حجم أن ذكرن
 . 2012التي تم تسجيلها سنة  %2,3 زيادةال من

 بينما ،%2 التجارية بنسبة الخدمات من يةالعالم صادراتال من أقل النقل خدمات نمو معدل كان
 التجارية الخدمات وشكلت. %6بنسبة  التجارية الخدماتباقي و %7 السفر بنسبة خدمات ارتفعت

 %1أي ارتفاعا بنسبة  ،2013 سنة التجارية والخدمات السلع من العالمية التجارة من %20 نسبة
 . 2012مقارنة مع 

 اإلجمالي المحلي الناتج في %3,0 بنسبة نمو فرضية على 2014سنة ل التجارةتوقعات  تعتمد
 اإلنتاجا في نمو تفترض 2015 وتوقعات التجارة لسنة السوق، في الصرف أسعار في العالمي

 .%3,1 بنسبة

 بنحو العالمي، المتوسط دون بطيئا حيث كان المتقدمة اتياالقتصاد صادرات كان ارتفاعوقد 
 بنسبة ،العالمي المتوسط من أسرعبشكل  قد ارتفعت النامية البلدان صادرات أن حين في ،1,5%
 أن حين في ،%0,2- بنسبة طفيفا تراجعا المتقدمة البلدان اتياالقتصاد واردات شهدتو. 3,3%

منظمة التجارة ) %4,4 بنسبة قد ارتفعت المستقلة الدول ورابطة الناميةالبلدان  اتيقتصادا
 (. 2014 أبريل ،العالمية

 الشمالية أمريكا تليها ،%4,6 نحوبلغ نمو أفضل  2013 سنة اآلسيوية الصادرات عرفت
 ،(%0,7) والوسطى الجنوبية أمريكا ،(%1,5) األوسط الشرق ،(%1,5) أوروباثم ( 2,8%)

نتيجة  األسيوية الصادرات نمو تراجع وقد(. %3,4) وأفريقيا( %0,7) المستقلة الدول رابطة
 في الصادرات، على عكس %1,8 نسبةها بصادرات انخفضت حيث نية،اباتراجع الصادرات الي

 الصادرات بعض شهدت كما. %6,7و %7,7 بنسبالتي ارتفعت على التوالي  والهند الصين
 (. %7-) والجزائر( %11-) نيجيريا ،(%27-) ليبياتراجعا مثل  األفريقية الدول في النفطية

 وأفريقيا( %4,4) األوسط الشرق ،(%4,4) بنسبة آسيا في الواردات ارتفعت ،من جهة أخرى
 المستقلة الدول ورابطة( %1,2) الشمالية أمريكا ،(%2,5) والوسطى الجنوبية أمريكا ،(4,0%)
 االقتصادي، تراجع النمو بسبب هاواردات في %2,9 بنسبة انخفاضا الهند سجلت وقد(. 1,1%)

 .%10 بنسبة ةقفزقد سجلت في الخارج  الصينمبيعات  أن حين في

 
 

  اإلسالميتوجهات التجارة الخارجية للدول األعضاء في منظمة التعاون  -
   التجارة الخارجية 

 

منظمة التعاون اإلسالمي من قبل مؤسسات  2005منذ تنفيذ برنامج العمل العشري في ديسمبر 

 التعاون منظمة في األعضاء الدول واصلت تجارة في التنمية، الدوليين بالتعاون مع الشركاء
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تريليون  4,18إلى  2005تريليون دوالر أمريكي سنة  2,66نموها، حيث انتقلت من  اإلسالمي
 ،أمور أخرىاالرتفاع من بين  هذا ويفسر. %136 قدرها بزيادة 2013دوالر أمريكي سنة 

 تمولها مجموعة التي المشاريع زيادةبارتفاع أسعار المحروقات والمواد المصنعة المتبادلة وكذلك 
)المؤسسة الدولية اإلسالمي لتمويل التجارة، المؤسسة اإلسالمية لتأمين  للتنمية اإلسالمي البنك

 ةالتجارتنمية  وأنشطة (االستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
لمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ولجنة الكومسيك والغرفة التي يقوم بها ا التجارة وتسهيل

تأهيل الكفاءات في القطاع التجاري واالقتصادي أنشطة و .اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  والتجارية االقتصاديةمركز األبحاث اإلحصائية و التي يقوم بها

والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع 
 الدولي التجارة ومركز اإلنمائي المتحدة األمم برنامجألمم المتحدة )الوكاالت المتخصصة التابعة ل

 في الخاص والقطاع...(  العالمية السياحة ومنظمة اليونيدومنظمة التجارة العالمية وو واألونكتاد
 . األعضاء الدول

 

 حوالي البينية التجارة لتعزيز التشاورية المجموعة حققت ،2014 ديسمبرو 2009 فبرايربين 
 منظمةلفائدة الدول األعضاء في بالكامل منها  %73انجاز تمنشاط ومشروع حيث  1.012
 التجارة تمويلو يالتجاروالتنشيط  التجارة تسهيلوفي مجال تأهيل الكفاءات  اإلسالمي التعاون

 . االستراتيجية المنتجات وتطوير الصادرات ائتمانو تأمينو
 

 التحتية البنيات حيث من التجارة تسهيلمجال  في أيضا األعضاء الدول من العديد استثمرت وقد
السعودية  العربية والمملكة المتحدة العربية واإلمارات ماليزياوالسيما منها:  لمطاراتوا للطرق

 معدل من أخرى دول كما حسنت. والمغرب وأذربيجان تركياو تونسو عمانو قطرو والبحرين
 لبنانو اليمنو المالديفبويتعلق األمر  2013و 2010 سنتي بين %20 من بأكثر البحري الربط

 .ومصر وبنين موزمبيقو واألردن غينياو ليبياو العراقو
 

 سنة يةمن التجارة العالم %11,34 في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء الدولتجارة شكلت 
 سنةلتجارة العالمية الفاعلة في ااإلسالمي  التعاونمنظمة  أما أهم الدول األعضاء في. 2013
من  %12,3بما يعادل  مليار دوالر أمريكي 516,1) العربية المتحدة اإلمارات: فهي 2013

المملكة العربية السعودية (، التجارة اإلجمالية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
(، %10,4، مليار دوالر أمريكي 434,8(، ماليزيا )%12,2، مليار دوالر أمريكي 509,2)

(، %8,8، مليار دوالر أمريكي 369.2) إندونيسيا(، %9,6، مليار دوالر أمريكي 403,5تركيا )
(، %3,9مليار دوالر أمريكي،  164,2قطر )(، %4,1، مليار دوالر أمريكي 170,4إيران )

 (%3,2، دوالر أمريكيمليار  134,4العراق )(، %3,8، مليار دوالر أمريكي 160نيجيريا )
 %71,4 مجتمعة هذه الدول العشر وقد سجلت(. %3، أمريكي دوالرمليار  126,6الكويت )و

 .2013 سنةاإلسالمي  التعاونللدول األعضاء في منظمة من التجارة العالمية 
 

المواد المصنعة هي: ف 2013 سنةلدول األعضاء لالتجارة العالمية في  المتبادلة المنتجاتأما أهم 
(، المواد الغذائية %16ومعدات النقل ) اآلليات(، %25) المنجمية المحروقات(، %29) المختلفة

 (.%7لألكل ) القابلةغير  األولية( والمواد %8ية )او(، المواد الكيم15%)
 

 الصادرات 
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بين  %2بنسبة  تراجعالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي العالمية لصادرات السجلت 
 2,22تريليون دوالر أمريكي إلى  2,26قيمتها من  انخفضت، حيث 2013و 2012سنتي 

ويرجع هذا . مليار دوالر أمريكي 46,7، بما يعادل انخفاضا بحوالي تريليون دوالر أمريكي

 الدول األعضاء اآلتية: لمية الذي سجلته الصادرات العا تراجعإلى  االنخفاض

 2012بين سنتي  %27,2مليار دوالر أمريكي؛ تراجع بنسبة  23,22-) كازاخستان 
بما  مليار دوالر أمريكي، 2,7-بقيمة ) الحديد والصلب صادرات نتيجة اخفاض 2013و

والنحاس ( %3-مليار دوالر أمريكي،  1,9-والمحروقات المنجمية ) (%45-يعادل نسبة 
مليون دوالر  774,6-)( واألحجار الثمينة %23,4-مليون دوالر أمريكي،  883,4-)

-مليون دوالر أمريكي،  398-) العضوية غير الكيماوية والمواد( %41-أمريكي، 
 (؛%22,3-الر أمريكي، مليون دو 377,6-والحبوب ) (11,3%

 مليار دوالر أمريكي، بما يعادل 17بقيمة  اانخفاضصادراتها عرفت  :العربية السعودية 
مليار دوالر  25,4-)نتيجة تراجع صادراتها من المحروقات المنجمية  %4,7- نسبة

( %21,5- مليار دوالر أمريكي، 2,8-العضوية )والمواد الكيماوية ( %7,5- ،أمريكي
مصنوعات من الحديد و( %11,1-مليار دوالر أمريكي،  1,7-البالستيكية )والمواد 

 413,5-( واألحجار )%57,8-مليون دوالر أمريكي،  651,9-الزهر والحديد والصلب )
 ؛(%44,3-مليون دوالر أمريكي 

 مليار دوالر أمريكي 16,2-بما يعادل  %15,8عرفت صادراتها تراجعا بنسبة : إيران 
مليار دوالر أمريكي، بما  19,5-)ها من المحروقات المنجمية صادراتانخفاض نتيجة 

-ادن )ـ( والمع%26-مليون دوالر أمريكي،  287,5-تليها األسمدة ) (،%28,4-ادل ـيع
مليون  275-( وحديد الزهر والحديد والصلب )%11,5-مليون دوالر أمريكي،  283,5

-مليون دوالر أمريكي،  256-ضوية )الع( والمنتجات الكيماوية %25,5-دوالر أمريكي، 
 (؛8,1%

 مليار دوالر أمريكي نتيجة  15بما يعادل  %29,2تراجعت صادراتها بنسبة  :ليبيا
-بما يعادل مليار دوالر أمريكي  16,8-)انخفاض صادراتها من المحروقات المنجمية 

واألحجار ( %10,9-مليون دوالر أمريكي،  13-حديد الزهر والحديد والصلب )و (29%
 5-واإلسمنت ) ( والملح والكبريت والجبس%14-مليون دوالر أمريكي،  7,9-الكريمة )

 (؛%23,9-مليون دوالر أمريكي، 

 نتيجة مليار دوالر أمريكي  9,2بما يعادل  %8,7تراجعت صادراتها بنسبة  :نيجيريا
والمطاط  (%22,4-مليار دوالر أمريكي،  27-) المحروقات المنجميةصادرات  انخفاض

مليار  3,1-( والكاكاو ومشتقاته )%98,4-مليار دوالر أمريكي،  10-والمواد المطاطية )
مليار دوالر  1,5-( ومعدات المالحة البحرية والنهرية )%81,1-دوالر أمريكي، 

-( والقطن )%76,3-مليون دوالر أمريكي،  863,6-( والجلود )%87,7-أمريكي، 
مليون دوالر  221,2-الزيتية )والبذور والثمار  (%84,4-مليون دوالر أمريكي،  381,6

 (.%43,8-أمريكي، 
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غابون انخفاضا مهما في الوالجزائر والكويت والعراق و إندونيسياوعرفت بلدان أخرى مثل 
نتيجة تقلب أسعار المواد األساسية على الصعيد  2013و 2012صادراتها العالمية بين سنتي 

 والمواد الغذائية والمعدنية.الدولي مثل المحروقات 

، %34المحروقات المنجمية هي:  2013أهم المنتجات المصدرة من طرف الدول األعضاء سنة 
، اآلليات %9لألكل  قابلة، مواد أولية غير %15، المواد الغذائية %31 مختلفة مواد مصنعة

 .%5، المواد الكيماوية %6ومعدات النقل 

  الواردات 

تريليون دوالر  1,97لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ل العالمية وارداتالسجلت قيمة 
نتيجة  %5,6بزيادة بلغت  2012تريليون دوالر أمريكي سنة  1,86مقابل  2013أمريكي سنة 

 ارتفاع الواردات العالمية للدول األعضاء اآلتية: 

 نتيجة ارتفاع قيمة الواردات من %104,5 ،مليار دوالر أمريكي 28)+ كازاخستان 
مليار دوالر أمريكي بما يعادل نسبة  1,1السيارات والجرارات والدراجات بقيمة 

(، %187,5مليون دوالر أمريكي، + 826,5، ومواد النشر والطبع والرسم )+33,7%+
مليون دوالر أمريكي،  742,2والحديد والصلب )+ الصهرومصنوعات حديد 

( %12,9مليون دوالر أمريكي، + 621,8ات المنجمية )+(، والمحروق21,1%+
 ؛(%6,63مليون دوالر أمريكي، + 451,4واآلليات والمراجل )+

 من األحجار نتيجة ارتفاع قيمة الواردات  %6,4/ مليار دوالر أمريكي  15,1)+ تركيا
 3,8)+، واآلليات والمراجل %90,2مليار دوالر أمريكي بما يعادل + 7,7الكريمة بقيمة 

مليار دوالر  2,3والسيارات والجرارات والدراجات )+ (%14,6مليار دوالر أمريكي، +
( %9,1مليار دوالر أمريكي، + 1,5اآلليات واألجهزة الكهربائية )+و (%15,8أمريكي، 

 ؛(%11مليار دوالر أمريكي، + 1,4)+والمواد البالستيكية 

 رتفاع الهام في االنتيجة  %5,5ريكي/ مليار دوالر أم 13)+ اإلمارات العربية المتحدة
( %10,1مليار دوالر أمريكي، + 1,5السيارات والجرارات والدراجات )+ واردات

( والمواد %77,2مليون دوالر أمريكي، + 977,4ومواد المالحة البحرية أو النهرية )+
( واألثاث والمعدات الطبية %41,8مليون دوالر أمريكي،  725,7الصيدالنية )+
 367,6( والمواد البالستيكية )+%19,6مليون دوالر أمريكي، + 589,2والجراحية )+

 (؛%11,2مليون دوالر أمريكي، +

   من الهيدروكربونات  نتيجة ارتفاع الواردات %4,8مليار دوالر أمريكي،  9,4)+ماليزيا
مليار دوالر أمريكي تليها واردات النحاس والمواد  5,5بما يعادل حوالي  %20بنسبة 

ومعدات المالحة الجوية أو الفضائية  (%64مليار دوالر أمريكي، + 2,2النحاسية )+
مليار دوالر  1( واآلليات واألجهزة الكهربائية )+%29,1مليار دوالر أمريكي، + 1,2)+

 (؛%103,3مليون دوالر أمريكي، + 705ل )+( والنيكل ومواد النيك%2,1أمريكي، +

 2012 بين %6,3بنسبة مسجلة بذلك نموا  مليار دوالر أمريكي 9,4)+ العربية السعودية 
مليار  3,9معدات المالحة الجوية أو الفضائية )+نتيجة ارتفاع الواردات من  2013و

مليار دوالر  1,1واألثاث والمعدات الطبية والجراحية )+ (%263دوالر أمريكي، +
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( %124مليار دوالر أمريكي، + 1,1( والمالبس واإلكسسوارات )+%54أمريكي، +
 .(%47,8مليون دوالر أمريكي، + 470,4ومواد السيراميك )+

ية من جهة أخرى، عرفت بلدان أخرى في منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا في وارداتها العالم
 مثل: العراق ونيجيريا وليبيا ومصر والجزائر وبنغالديش وعمان وأوزبكستان والكويت.

اآلليات ، (%27) مواد مصنعة مختلفةأهم المواد المستوردة من طرف الدول األعضاء فهي: أما 
، المواد الكيماوية (%16) ، المواد الغذائية(%16) ، المحروقات المنجمية(%26)ومعدات النقل 

 (.%5) لألكل القابلةولية غير األمواد وال %)10(

  توجهات تجارة الخدمات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي -

شكلت تجارة ، 2014وفقا لبيانات تم الحصول عليها من موقع منظمة التجارة العالمية في سبتمبر 
من  %8,7( للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واردات+ وال لصادراتالخدمات )ا

 %9,4بلغ  بارتفاعمليار دوالر أمريكي،  796بما يعادل  2013تجارة الخدمات العالمية سنة 
قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصال  خدمات بفضل ارتفاع، وذلك 2012مقارنة مع 

خالل تلك الفترة. شكلت تجارة النقل والتأمين واألسفار والبناء والقطاعات الترفيهية والثقافية و
في منظمة التعاون اإلسالمي من التجارة اإلجمالية للدول األعضاء  %19 الدول األعضاء خدمات

  .2013سنة 

 كما يلي: 2013سنة  تتكون بنية تجارة الخدمات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
، %7الخدمات الحكومية ، %14خدمات الشركات ، %32 والسياحة السفر ،%33النقل  خدمات
، الخدمات المعلوماتية %2 الخدمات المالية، %3، التأمين %3االتصاالت  ،%3البناء 

 .%3والخدمات السمعية البصرية  لرخص واإلتاواتوالشخصية والثقافية والترفيه وا

سجلت قيمة العربية السعودية هي:  2013أهم الدول األعضاء الفاعلة في تجارة الخدمات سنة 
من إجمالي تجارة  %11,4 مليار دوالر أمريكي، بما يعادل  88,3 خدماتمن ال تهاتجار

 88,2) اإلمارات العربية المتحدة، تليها الخدمات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 71) تركيا، (%10,9أمريكي، مليار دوالر  85,1) ماليزيا ، ثم(%11,3مليار دوالر أمريكي، 

مليار  38,7قطر )، (%7,4مليار دوالر،  57,2) إندونيسيا، (%9,1مليار دوالر أمريكي، 
مليار دوالر  34,4لبنان )، (%4,5مليار دوالر أمريكي،  34,7) مصر ،(%5دوالر أمريكي، 

مليار دوالر  24,6)ونيجيريا  (%3,5مليار دوالر أمريكي،  27,4)الكويت ، (%4,4 أمريكي،
من التجارة اإلجمالية للخدمات في  %70,7. سجلت هذه البلدان العشرة مجتمعة (%3,2أمريكي، 

 .2013الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سنة 

ارتفعت قيمة تحويالت المهاجرين من الدول ، 2014حسب بيانات البنك الدولي في أبريل 
 123إلى  2012مليار دوالر أمريكي سنة  121,9األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 

% نتيجة االنخفاض الهام في تحويل 0,9يعادل طفيف ، بارتفاع 2013مليار دوالر أمريكي سنة 
 األموال في مصر وبنغالديش وألبانيا وقطر خالل تلك الفترة.

مليار دوالر أمريكي(،  21نيجيريا ): من التحويالت هي %80أزيد من التي أمنت أهم البلدان 
 13,8بنغالديش )مليار دوالر أمريكي(،  14,6باكستان )مليار دوالر أمريكي(،  17,5مصر )

مليار دوالر أمريكي(،  7,2) لبنانمليار دوالر أمريكي(،  7,6) إندونيسيامليار دوالر أمريكي(، 
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مليار  3,7األردن )دوالر أمريكي(، مليار  4طاجكستان )دوالر أمريكي(، مليار  6,6المغرب )
 دوالر أمريكي(.مليار  2,3تونس )ودوالر أمريكي(، 
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 التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي أحدث مستجدات -

األعضاء في منظمة سجلت قيمة المبادالت التجارية بين الدول نظرا لظروف التجارة العالمية، 
ارتفاعا مهما منذ تطبيق برنامج العمل العشري  التعاون اإلسالمي )الصادرات + الواردات(

مليار  776,13 إلى 2005مليار دوالر أمريكي سنة  271,45 حيث انتقلت من( 2005-2015)
 .%186بزيادة بلغت  2013دوالر أمريكي سنة 

إلى  فإن الدول األعضاء عادة ما يشتد نزوعها، العالميةوبالرغم من انعكاسات األزمة االقتصادية 
حافزها في ذلك القرب الجغرافي وتفعيل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية  ،تكثيف المبادالت فيما بينها

وتمويل التجارة وتأمين وتشابه عادات االستهالك والتكامل اإلقليمي وجهود تنشيط التجارة 
من قبل المجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية لمنظمة وائتمان الصادرات وتسهيل التجارة 

 .وتفعيل االستراتيجية الجديدة للكومسيكالتعاون اإلسالمي 

المبادالت التجارية البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي من التجارة اإلجمالية  حصة قد ارتفعتل
مسجلة زيادة بلغت  2013سنة  %18,64إلى  2005سنة  %15,50ل األعضاء من للدو
21%. 

هي:  2013في التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة  أهم الدول األعضاء الفاعلة
، بما يعادل مليار دوالر أمريكي 105,1بلغت قيمة تجارتها البينية  اإلمارات العربية المتحدة

 68,8 العربية السعودية، %10,6/مليار دوالر أمريكي 82,2 تركيا، من التجارة البينية 13,5%
مليار  56 إيران ،%7,4/ مليار دوالر أمريكي 57,11 إندونيسيا، %8,8/ مليار دوالر أمريكي

مليار دوالر  32,7 باكستان، %6,1/ مليار دوالر أمريكي 47,4 ماليزيا، %7,2/دوالر أمريكي
مليار دوالر أمريكي/  28,2 عمان%، 3,8/ مليار دوالر أمريكي 29,8 العراق، %4,2/ أمريكي

% من التجارة 69حققت هذه البلدان مجتمعة . %3,5/ مليار دوالر أمريكي 27,4 مصرو 3,6%
 .2013البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة 

على التجارة  2013على الصعيد اإلقليمي، هيمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنة 
( ثم دول الشرق %31,1، ثم الدول األسيوية )%32,2البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي بحوالي 

 ( ودول اتحاد المغرب العربي%6,2( ثم دول افريقيا الواقعة جنوب الصحراء )%25األوسط )
(5,5%.) 

، %31المواد المصنعة مختلف هي:  2013في التجارة البينية سنة  المتداولةأهم المواد 
، المواد %15، اآلليات ومعدات النقل %17، المواد الغذائية %21المحروقات المنجمية 

 %.4لألكل  قابلة، مواد أولية غير %12الكيماوية 

 دولة من الدول (33) ، حوالي2013و 2005ه في الفترة ما بين كما تجدر اإلشارة إلى أن
من إجمالي تجارتها الخارجية وهو الهدف الذي  %20تجارتها البينية  بلغتقد  األعضاء اآلتية

. نعرض هذه 2015سنة لمخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي يتعين بلوغه وفق 
من تجارتها تمت مع دول منظمة التعاون  %87,55) سوريا: تنازليالترتيب الحسب  الدول

 طاجكستان(، %54,02) فلسطين، (%66,28) جيبوتي، (%72,14) الصومال، اإلسالمي(
 النيجر ،(%44,81) أفغانستان ،(%45,93) قيرقيزيا ،(%46,10) األردن ،(50,97%)
 بوركينافاسو ،(%39,28) باكستان ،(%42,56) توغو ،(%43,66) لبنان، (44,47%)
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 إيران، (%33,54) غينيا بيساو ،(%34,44) عمان، (%35,75) السنغال، (35,81%)
 السودان، (%30,94) بنين ،(%31,08) كوت دي فوار ،(%31,35) أوزبكستان ،(33,04%)
 العراق ،(%27,81) تركمنستان ،(%28,63) مصر ،(%28,65) اليمن، (30,53%)
 تركيا، (%24,64) البحرين ،(%25,43) مالي، (%26,77) االتحادية القمر ،(27,41%)
 اإلمارات العربية المتحدة، (%21,01) المالديف، (%21,53) أوغندا، (22,87%)
 .(%20,01) أذربيجانو( 20,16%)

تدعيم القدرات ها في مجال اتالدول األعضاء أن ترفع من استثماره الدول وباقي هذيتعين على و
التجارية العامة والقطاعية على المستوى الدولي وخاصة والكفاءات، المشاركة في المعارض 

منها المعارض التي يقيمها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، تبسيط إجراءات التجارة الخارجية 
من أجل تحريك المبادالت التجارية بين الدول  واالستثمارات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي

 . األعضاء

من أجل تنمية التجارة الخارجية واالستثمارات  يلقابل للتصدير ضرورويعتبر تنويع العرض ا
كما يتعين على الدول األعضاء أن تشارك بصفة فعالة في أنشطة المجموعة التشاورية البينية. 

 .(PCMوفي مشاريع الكومسيك في إطار إدارة دورات المشاريع ) لتعزيز التجارة البينية

 الصادرات البينية -

 الصادرات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي، تضاعفت قيمة 2013و 2005بين  في الفترة ما
مليار  379,15إلى  2005 مليار دوالر أمريكي سنة 134,3 ثالث مرات تقريبا، حيث انتقلت من

% 4,7%. وقد بلغ هذا االرتفاع نسبة 182، بما يعادل ارتفاعا بنسبة 2013دوالر أمريكي سنة 
 ارتفاع الصادرات البينية للدول األعضاء اآلتية:  إلىهذه الزيادة  تعزى. 2013و 2012ما بين 

لمنظمة التعاون من الصادرات البينية  %163+دوالر أمريكي/  مليار 8,4)+ قطر -
نتيجة ارتفاع صادراتها من المواد البالستيكية والمواد  2013و 2012 سنتي بين اإلسالمي

الكيماوية العضوية والسيارات والجرارات والدراجات والمواد الكيماوية غير العضوية 
 ؛(واآلليات واألجهزة الكهربائية

نتيجة ارتفاع صادراتها من  %17,6، بزيادة تعادل مليار دوالر أمريكي 4,4)+ ماليزيا -

األحجار الهيدروكربونات نحو دول منظمة التعاون اإلسالمي واآلليات والمراجل و
  ؛ومستحضرات الحبوب ومواد األلومنيومالحديد والصلب والكريمة 

نتيجة ارتفاع صادراتها نحو الدول األعضاء  %39,5 /مليار دوالر أمريكي 3,4)+ عمان -

والمعادن والحديد والصلب  المحروقات المنجميةفي منظمة التعاون اإلسالمي من 
الكبريت واآلليات واألجهزة الكهربائية ومواد األلومنيوم ومشتقات الحليب والملح و

 ؛االسمنتو
نتيجة ارتفاع صادراتها نحو الدول األعضاء  %9,6مليار دوالر أمريكي/  1,1)+ مصر -

فواكه والخضر المواد البالستيكية والحديد والصلب واآلليات واألجهزة الكهربائية والمن 
 ؛ومشتقات الحليب واألثاث والمعدات الطبية والجراحية

من البينية نتيجة ارتفاع صادراتها  %15,7دوالر أمريكي/  ونملي 932,2)+ الجزائر -

المحروقات المنجمية والسكر وتوابعه والمشروبات والخضر واألسمدة ومستحضرات 
  الحبوب.
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من جهة أخرى، عرفت بلدان أخرى في منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا هاما في صادراتها 
 2012مليار دوالر أمريكي بين سنتي  3مليون دوالر أمريكي و 500تراوح ما بين البينية 

 : سوريا واإلمارات العربية المتحدة وكوت دي فوار واألردن والعربية السعودية.وهي 2013و

بلغت قيمة  اإلمارات العربية المتحدةهي:  2013سنة  البينيةأهم البلدان الفاعلة في الصادرات 
بما يعادل نسبة  مليار دوالر أمريكي 70,5صادراتها نحو منطقة منظمة التعاون اإلسالمي 

، %13,1/مليار دوالر أمريكي 50,1تركيا ، تليها 2013% من الصادرات البينية سنة 18,5
/ مليار دوالر أمريكي 29,5ماليزيا ، %12,5/ مليار دوالر أمريكي 47,8: السعوديةالعربية 

، %4,2/ مليار دوالر أمريكي 16,1إيران ، %6/ مليار دوالر أمريكي 22,9 إندونيسيا، 7,7%
 مصر، %3,5/ مليار دوالر أمريكي 13,4 سوريا، %3,5/ مليار دوالر أمريكي 13,5 قطر

. حققت هذه %3,2مليار دوالر أمريكي /  12,3 الكويت% و3,3/ مليار دوالر أمريكي 12,4
لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة االجمالية % من الصادرات البينية 17,23البلدان العشرة مجتمعة 

2013. 

من  %26المواد الغذائية فهي:  2013سنة  أما أهم المواد المصدرة بين الدول األعضاء
اآلليات ، %13المواد الكيماوية ، %22المحروقات  ،%22المواد المصنعة الصادرات البينية، 

 .%5لألكل  قابلة، خامات غير %12ومعدات النقل 

 الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي -

سنوات  ثمانبأكثر من الضعف خالل فترة  الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي ارتفعت
مليار دوالر أمريكي سنة  397إلى  2005مليار دوالر أمريكي سنة  171حيث انتقلت من 

 . %1,9ارتفاعا بنسبة  2013و 2012بين  . وقد عرفت ما2013

 ويعزى هذا االرتفاع إلى نمو الواردات البينية للدول األعضاء اآلتية: 

المحروقات % نتيجة ارتفاع الواردات البينية من 44,2دوالر أمريكي/  مليار 5)+ عمان

المعدات الكهربائية ومواد الصلب والحديد واألحجار المنجمية واآلليات والمراجل و
 العضوية.غير الكريمة والمواد الكيماوية 

نتيجة ارتفاع الواردات البينية من  %9,9مليار دوالر أمريكي/  3)+ إندونيسيا -

المواد الكيماوية واآلليات والمراجل والقطن و اد البالستيكيةوالموالمحروقات المنجمية 
 ؛ والمواد الغذائية

نتيجة  من الواردات البينية %355نمو يعادل ب ،مليار دوالر أمريكي 1,5)+ موزمبيق -

والشحوم والزيوت النباتية والحيوانية  ها من المحروقات المنجميةواردات الهام في رتفاعاال
  ؛والحبوب واآلليات والمراجل والملح والكبريت واالسمنت والمواد البالستيكية

مواد نتيجة ارتفاع الواردات من  %29,2مليار دوالر أمريكي /  1,4)+  الجزائر -

 المعداتاآلليات ووالبالستيك والسيارات والجرارات والدراجات واألحجار الكريمة 
 ؛مواد الصلب والحديدالكهربائية و

الشحوم نتيجة ارتفاع وارداتها البينية من  %5دوالر أمريكي/  ونملي 714)+ ومصر -

والزيوت النباتية والحيوانية واآلليات والمراجل واألحجار الكريمة والقطن والمعدات 
 الكهربائية والفواكه.
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اإلسالمي ارتفاعا هاما في وارداتها من جهة أخرى، عرفت بلدان أخرى في منظمة التعاون 
 والغابون وليبيا والمغرب. وهي: سوريا 2013و 2012البينية بين سنتي 

 .2013% من الواردات اإلجمالية للدول األعضاء سنة 20,17شكلت الواردات البينية 

إيران فهي:  2013أما أهم الدول األعضاء المستوردة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي سنة 
اإلمارات العربية المتحدة ، % من الواردات البينية10بما يعادل نسبة  مليار دوالر أمريكي 39,9
 32,1تركيا  ،%8,6/ مليار دوالر أمريكي 34 إندونيسيا، %8,7/ مليار دوالر أمريكي 34,6

مليار  23,4باكستان  ،%6,5/ مليار دوالر أمريكي 26العراق ، %8,1/ مليار دوالر أمريكي
مليار  20,7ماليزيا %، 5,3/ مليار دوالر أمريكي 21العربية السعودية ، %5,9/ دوالر أمريكي
مليار دوالر  15 مصرو% 4,1/ مليار دوالر أمريكي 16,2 عمان ،%5,2/ دوالر أمريكي

من الواردات البينية  %66,2سجلت الواردات البينية لهذه الدول مجتمعة  .%3,8أمريكي/ 
 .2013لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة 

مواد ال مختلفأهم المواد المستوردة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هي: 
، %21% من الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي، المحروقات المنجمية 34مصنعة ال

 قابلة، مواد أولية غير %11، المواد الكيماوية %14النقل ، اآلليات ومعدات %16المواد الغذائية 
 .%4لألكل 

 البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي يةالتجار أبرز الحواجز

بالرغم من الجهود الهامة المبذولة من طرف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خاصة 
على مستوى الترويج والتنشيط التجاري والعمل على رفع مكامن االختناق فإن العديد من 

 الحواجز مازالت قائمة نذكر منها على وجه الخصوص: 

 تعريفية والحواجز غير التعريفيةية وشبه الإشكاليات النفاذ إلى األسواق: الحواجز التعريف -
، المساعدات والقيود المفروضة على الصادرات دعم الصادرات، الضرائب والسيما:

والضمانات المقدمة لإلنتاج المحلي، تمويل التجارة، القيود المفروضة على الصفقات 
محتوى ، تدابير االستثمار، متطلبات العمومية، تخفيض قيمة العملة، تدابير الدفاع التجاري

ستهالك، حماية الملكية الفكرية. ، الحصص، القيود على الواردات، الدعم المقدم لالاإلنتاج
هذه التدابير من  واضحتأثرت بشكل ، الدول التي 2014 ديسمبرو 2008 ديسمبربين 

العربية مصر، إيران،  باكستان،ماليزيا، اإلمارات العربية المتحدة،  تركيا،، إندونيسياهي: 
 .بنغالديش والمغرب السعودية،

العوائق على المستوى اللوجستي: البنية التحتية، النقل، ضعف أو عدم مالئمة خدمات  -
 الدعم للتجارة الدولية؛ 

 عدم تنوع العرض من المواد المصدرة وعدم مالءمته للمعايير الدولية في األسواق؛ -

وفرص األعمال بالرغم من الجهود المبذولة من عدم توفر المعلومات حول األسواق  -
 ؛ ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية طرف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

نقص فرص اللقاءات وضعف إمكانيات الترويج لإلنتاج الوطني في سائر أسواق بلدان  -
 منظمة التعاون اإلسالمي؛
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تجارة الخارجية على المستوى الجمركي تعقيد اإلجراءات اإلدارية ذات العالقة بال -
 والمصرفي وفي الموانئ؛

 عدم توفر الكفاءات من الفنيين المختصين في التجارة الدولية؛ -

 ضعف آليات التمويل أو عدم توافقها مع حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. -

 عوائق الصادرات:

حسب استطالع  لتعاون اإلسالميمن أهم العوامل التي تعرقل نمو الصادرات البينية لمنظمة ا
نذكر: كلفة اقتحام  لدى المصدرين في المنطقة أجراه المركز اإلسالمي لتنمية التجارة للرأي

، صعوبة الحصول على لعاملة، التدابير القانونيةصرف، كلفة اليد االأسواق جديدة، مخاطر 
 المصرفية الرخص والضماناتالبيانات المتعلقة بأسواق الدول األعضاء، صعوبة الحصول على 

 الشركاء المحليين.و

 :عوائق الواردات

أهم الحواجز الموثقة على مستوى الواردات هي: إشكاليات الترخيص من مكاتب الصرف 
والحصول على الضمانات البنكية للقيام بعمليات االستيراد تليها المخاطر السياسية والتجارية ثم 

والصحة النباتية، التقييم الجمركي واإلجراءات الجمركية، االلتزام بمعايير الجودة الصحية 
 إشكاليات الحصول على رخصة االستيراد، التدابير الوقائية وقواعد المنشأ.

وعلى الرغم من هذه العوائق، بذلت بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي جهودا 
 جبارة من أجل تسهيل التجارة عبر الحدود:

ألبانيا، العربية السعودية، البحرين، بنغالديش، بنين، : االلكترونية الصفقات التجارية انجاز -
بروناي، بوركينافاسو، الكاميرون، فلسطين، جزر القمر، كوت ديفوار، جيبوتي، مصر، 

، األردن، كازاخستان، إندونيسياغابون، غينيا، غينيا بيساو، الاإلمارات العربية المتحدة، 
، قطر، سوريا، االديف، المغرب، موريتانيا، موزمبيق، نيجيريا، أوغندماليزيا، الم

 وتركيا؛ السنغال، سيراليون، السودان، توغو، تونس
، الكاميرون، كوت ديفوار، اإلمارات  بنين، بوركينافاسو إنشاء الشبابيك الموحدة الوطنية: -

المغرب، موزمبيق،  ،مالي، األردن، ماليزيا، إندونيسيا غينيا، العربية المتحدة، غامبيا،
 أوغندة ، باكستان، قطر، سوريا، السنغال، تونس وتركيا؛

قطر،  :2014و 2010% بين سنتي 10تحسين مؤشر األداء اللوجستي بنسبة تفوق  -
 إندونيسياالمالديف، مصر، الجزائر، باكستان،  المغرب، بوركينافاسو، غينيا بيساو،

 ومالي؛
باكستان، المغرب،  قطر، :2014و 2010% بين 20 تحسين أداء الجمارك بنسبة تفوق -

 الجزائر، مصر، القمر، المالديف، غينيا بيساو، طاجكستان، غويانا، النيجر وأذربيجان؛
غينيا بيساو،  :2014و 2010% بين 10تحسين البنيات التحتية الوطنية بنسبة تفوق  -

القمر، مصر، باكستان، العراق، قطر، بوركينافاسو، الجزائر، أذربيجان، غويانا، 
 ، تركيا، توغو ومالي؛إندونيسياالمالديف، طاجكستان، تشاد، 
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غينيا بيساو،  :2014و 2010% بين 10تحسين المسافة الفاصلة عن الحدود بنسبة تفوق  -

وار، طاجكستان، تشاد، مالي، أوزبكستان، القمر، سيراليون، توغو، غينيا، بنين، كوت ديف
 كازاخستان، النيجر، بوركينافاسو، ماليزيا وجيبوتي؛

 :2014و 2010% بين 10تحسين معدل الربط البحري بالنسبة للدول الساحلية بما يفوق  -

المالديف، البحرين، اليمن، تركيا، لبنان، العراق، ليبيا، غينيا، األردن، موزمبيق، بنين، 
 المغرب وماليزيا. مصر، سورينام، العربية السعودية، نيجيريا، موريتانيا، غينيا بيساو،

ممارسة مؤشر مكنت هذه االنجازات بعض الدول من التخفيض في تكاليفها التجارية حسب 
 وهي كاآلتي: 2014و 2010بين سنتي  "Doing Businessاألعمال "

 أوزبكستان؛ووثيقتين في بنين،  وثيقة واحدة مطلوبة عند التصدير:ب االكتفاء -

 في قطر وموريتانيا أيام 6و يوم في أوزباكستان 16إلى  تخفيض مدة عمليات التصدير: -
، في النيجر ولبنان والموزمبيق أيام 3و، وأوغندة وبنين تشادفي  أيام 5و، وبروناي

  راليون وجيبوتي وبنغالديشويوم واحد في سي وأذربيجانويومين في ماليزيا واألردن 

 188و الكوت دي فواردوالر أمريكي في  320بمبلغ  تخفيض كلفة الحاوية عند التصدير: -
دوالر أمريكي  97و بركينا فاصودوالر أمريكي في  107دوالر أمريكي في سيراليون و

 ؛إندونيسيادوالر أمريكي في  72في غينيا بيساو و

 ، أوزبكستان بنين عند االستيراد: وثيقتين مطلوبتينتخفيض  -

، النيجرأيام في  5، بنينأيام في  7، تشاديوم في  11 تخفيض مدة عمليات االستيراد: -
والموزمبيق راليون سيأيام في  3، قطر والكوت دي فوارأيام في  4، برونايو نيجيريا

 يومان في فلسطين وموريتانيا والمغرب وماليزيا وغامبيا، ن وبنغالديشدولبنان واألر
رون يوغينيا والكام إندونيسياويوم واحد في السنغال وأوزباكستان ومالي والعراق و

 وأذربيجان. 

 267 دوالر أمريكي في غينيا بيساو، 343بمبلغ تخفيض كلفة الحاوية عند االستيراد:  -
دوالر أمريكي  180دوالر أمريكي في السنغال،  200، في الكوت ديفواردوالر أمريكي 

 دوالر أمريكي في األردن. 100و إيرانفي 

إنشاء الشباك التجاري الموحد للدول األعضاء في منظمة التعاون تنفيذ اتفاقية بريتاس و إن
مرصد الحواجز غير التعريفية بالمركز إنشاء واإلسالمي تحت إشراف المجموعة التشاورية 

في التخفيف من حدة الحواجز التي تعوق التجارة البينية سيساهم بحق اإلسالمي لتنمية التجارة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي. ويتعين على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تشارك 

لتعزيز التجارة البينية قصد  الكومسيك وفرق عمل لجنة بفعالية في أنشطة المجموعة التشاورية
تحقيق أهداف مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي المتمثل في الرفع من حصة 

وقد  .2015% من إجمالي التجارة البينية للدول األعضاء في أفق 20التجارة البينية إلى نسبة 

همية اتفاقية نظام األفضليات التجارية نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة عدة ندوات للتعريف بأ
وتوكولين المصاحبين وذلك في بلدان ربين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والب

الخليج العربي شمال إفريقيا، خاصة في العربية السعودية وعمان والكويت وليبيا والمغرب 
وفي إطار قدي لغرب إفريقيا. وبوركينا فاصو في إطار التعاون مع االتحاد االقتصادي والن

التعاون مع منظمة التعاون االقتصادي ومكتب التعاون واالندماج التابع لمجموعة البنك اإلسالمي 
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ندوة حول نفس الموضوع في  وبالتعاون مع الكومسيك سينظم المركز في المستقبل القريبللتنمية 
 .إسطنبول

 2016-2014 للفترة اآلفاق االقتصادية

نالحظ أن المشاكل االقتصادية في البلدان المتقدمة تؤثر أيضا على البلدان النامية واالقتصادات 
التي تمر بمرحلة انتقالية من خالل تراجع الصادرات واضطراب تدفق رؤوس األموال وعدم 

اجه . كما تواجه االقتصاديات النامية الكبرى مشاكل داخلية، حيث توالمواد األوليةاستقرار أسعار 
بعض الدول مثل الصين تراجعا في االستثمار الناجم عن قيود التمويل في بعض القطاعات 

 االقتصادية وفائضا في الطاقة االنتاجية. 

حيث  ،2014 سنة من األول الربع في امتوقعأقل مما كان  العالمية التجارة نمو أن أيضا الحظوي
 نتيجة %2,75 إلى 2013 سنة من الثاني النصف خالل %3,75 من سنويال معدلال انخفض

 . الفترة تلك خالل المتحدة والمملكة وإسبانيا ألمانياو اليابان في االقتصادي النشاط انخفاض

 نهايةالمتحدة األمريكية  الواليات مخزون زيادةب أخرى، أمور بين من هذا التراجع ويمكن تفسير
 الربع في واإلنتاج الصادراتعلى  الطلب عززمما  الشتاء قسوة لم يعمر كثيرا نتيجة الذي 2013
نتيجة  متوقعا، كان مما أقوى المحلي الطلب تراجع كانف الصين، فيأما  .2014 من األول

 سوق وتصحيح ارتفاع الطلب على القروض على للسيطرة السلطاتالمبذولة من قبل  لجهودا
 .العقار

 ضعف من زادتالتي  سياسيةالجيو التوتراتبسبب  روسيا، في كبير بشكل النشاطراجع تو
 انخفاضنتيجة  ،امتوقع مما كان أضعف النمو كانف األخرى، الصاعدة البلدان فيأما . الطلب
 في انخفاضا اشهدت انتلال سواء حد على والصيناألمريكية  المتحدة لوالياتل الخارجي الطلب
 الطويل المدى على الفائدة أسعار واصلت أخرى، جهة من. االستثمار في وتراجعا المحلي الطلب

 المدىضعيف على و محايد توجيهية فائدة سعر توقعات بسبب المتقدمة الدول في انخفاضها
 . المتوسط

في  األسهم أسعار ارتفعت حين في األسعار، فاضطربتالمتوقعة  مؤشراتال تتراجع كما
 يونيو في األوروبي المركزي البنكتوجيهية في  فائدة معدل خفض تقرر أوروبا، في. البورصة

 هوامش وانخفاض نحو البلدان األوروبية األموال رؤوس تدفق انتعاشأدى إلى  وهو ما ،2014

 هذه في األسهم وأسعار الصرف أسعار واستقرار الصاعدةفي البلدان  السيادية السنداتقيمة 
 . البلدان

 نسبةإلى  األمريكية المتحدة في الواليات نمومعدل ال صلي أن يمكن العوامل، هذه ظل وفي
 سنة %1,3و 2014 سنة %0,8) اليورو منطقة فيو ،2015 سنة %3,1و 2014 سنة 2,2%

 والنامية الصاعدة البلدان وفي 2015 سنة %0,8و 2014 سنة %0,9) اليابانفي و ،(2015
 سنة %7,1و 2014 سنة %7,4) خاصة الصين فيو ،(2015 سنة % 5و 2014 سنة 4,4%)

2015 .) 

 منطقة في النامية البلدان في النموسيرتفع معدل  ،2014 يونيو في الدولي البنك لتوقعات وفقا
 %3,5و 2015 سنة %3,6 إلى 2014 سنة %1,9 من تدريجيا أفريقيا وشمال األوسط الشرق
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 الوضع في طفيف وتحسن للنفط المصدرة الدول في النفط انتاج انتعاش بفضل 2016 سنة

 . للنفط المستوردة ي للدولاالقتصاد

 معدل رفع على يساعد أن الصناعي النشاط في طفيفال نتعاشاالو القوي العالمي النموومن شأن 
 وسوف .2016 سنة %6,3و 2015 سنة %5,9و 2014 سنة %5,3 إلى آسيا جنوب في النمو

 وزيادة المحلي االستثمار في التدريجية الزيادة بفضل التحسن هذا من تشهد الهند الجزء األكبر
 . العالمي الطلب

 مستقرا عند الصحراء جنوب أفريقيا في اإلجمالي المحلي الناتج ل معدل نمويظومن المتوقع أن 
ازدياد  بفضل وذلك ،2016و  2015 سنتي %5,1 يصل إلى أن ويمكن 2014 سنة %4,7 نسبة

 . الزراعي واإلنتاج التحتية والبنية الطبيعية الموارد في واالستثمار الخارجي الطلب

 التجارة تشهديتوقع أن  ،2014 أكتوبر لشهر الدولي النقد صندوق لتقرير ووفقا ،من جهة أخرى
 سنة %3,8 إلى 2013 سنة %3 مننتقل يحيث س العالمي االنتاج من أسرع بشكل نموا العالمية
 ومنظمة (2014 مايو) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وحسب .2015 سنة %5 إلىو 2014
 2014 سنة %4,7و %4,4يصل إلى  أن يمكن النمو هذافإن  ،(2014 أبريل) العالمية التجارة

 .السلع لتجارةبالنسبة  التواليعلى  2015 سنة %5,3و %6,1و

 

 

 2013و 2005تجارة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بين سنتي  تطور

 بالنسب %()مليار دوالر أمريكي و

 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 تطور

2012/

2013 

)%( 

تطور 

2005/

2013 

(%) 

الصادرات العالمية للدول 

 األعضاء
980,73 1.190,46 1.395,31 1.891,14 1.329,35 1.680,77 2.122,48 2.261,77 2.215,79 -2,03% 126% 

الصادرات البينية للدول 

 األعضاء
134,34 162,45 200,2 265,38 207,93 257,71 325,41 362,10 379,15 4,71% 182% 

 %25 %6,88 %17,11 %16,01 15,33% 15,33% 15,64% 14,03% 14,35% %13,65 13,70% الحصة  

الواردات العالمية للدول 

 األعضاء
795,38 948,86 1.164,98 1.489,6 1.329,7 1.501,35 1.757,68 1.864,24 1.968,29 5,58% 147% 

البينية للدول  الواردات

 األعضاء
137,11 170,91 220,4 285,65 218,83 281,29 356,17 389,58 396,98 1,90% 190% 

 %17 %3,49- %20,17 %20,90 20,26% 18,74% 16,46% 19,18% 18,92% 18,01% 17,24%  الحصة 

حجم التجارة العالمية للدول 

 األعضاء
1.776,11 2.139,32 2.560,29 3.380,74 2.659,05 3.182,12 3.880,16 4.126,01 4.184,08 1,41% 136% 

حجم التجارة البينية للدول 

 األعضاء
271,45 333,36 420,60 551,03 426,76 539,00 681,58 751,68 776,13 3,25% 186% 

صافي التجارة البينية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي
135,73 166,68 210,30 275,52 213,38 269,50 340.79 375,84 388,07 3,25% 186% 

حصة التجارة البينية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي
15,47% 15,83% 16,63% 16,60% 16,05% 17,03% 17,80% %18.45 18,64% 1,03% 20,49% 

 

  2014 سبتمبر WITSو واألونكتاد الدولية التجارة ومركز 2014 أغسطس الدولي النقد صندوق: مصادرال
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 دوالر أمريكي( مليونالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )صادرات 
 

COUNTRY 
2012 2013   

TO OIC   
Countries (1) 

Total Exports 
(2) 

1/2 in % 
TO OIC 

Countries (3) 
Total  

Exports (4) 
3/4 in % الـــــدول 

AFGHANISTAN 255,34 500,09 51,06% 270,16 603,45 44,77%   أفغانستان 
ALBANIA 144,28 1.968,91 7,33% 118,19 2.331,52 5,07%    ألبانيا 
ALGERIA 5.948,61 71.873,60 8,28% 6.880,85 65.998,14 10,43%   الجزائر 
AZERBAIJAN 4.013,98 23.886,60 16,80% 4.561,99 23.904,11 19,08% أذربيجان 
BAHRAIN 4.096,86 35.371,10 11,58% 4.189,73 36.183,10 11,58%   البحرين 
BANGLADESH 1.160,45 22.250,80 5,22% 1.464,24 25.913,00 5,65%   بنغالديش 
BENIN 374,32 951,48 39,34% 391,03 866,42 45,13%   بنين 
BRUNEI 440,33 11.911,50 3,70% 987,08 11.447,19 8,62% بروناي دار السالم 
BURKINA FASO 369,14 816,17 45,23% 262,20 669,92 39,14%   بوركينا فاسو 
CAMEROON 617,55 5.336,60 11,57% 775,83 5.481,67 14,15% الكاميرون   
CHAD 31,27 3.015,07 1,04% 40,52 2.785,58 1,45%   تشاد 
COMOROS 12,77 102,94 12,41% 8,51 44,85 18,97%   جزر القمـــر 
COTE D'IVOIRE 3.138,06 10.861,8 28,89% 4.009,39 12.864,20 31,17%    كوت ديفوار 
DJIBOUTI 479,57 518,46 92,50% 515,35 542,08 95,07%   جيبوتي 
EGYPT 11.326,64 29.240 38,74% 12.408,70 33.802,10 36,71%   مصر 
GABON 259,86 10.327,40 2,52% 144,98 9.562,30 1,52%   الجابون 
GAMBIA 6,34 134,676 4,71% 4,96 124,35 3,99%   غامبيا 
GUINEA 59,94 1861,44 3,22% 45,83 1.862,17 2,46%   غينيا 
GUINEA BISSAU 67,94 199,99 33,97% 74,74 216,24 34,56%   غينيا بيساو 
GUYANA 10,49 1.576,68 0,67% 36,69 1.074,13 3,42%   غـويانـا 
INDONESIA 23.109,14 190.031 12,16% 22.853,21 182.551,75 12,52% إندونيسيا 
IRAN 18.226,66 102.484 17,78% 16.097,99 86.323,90 18,65%   ايران 
IRAQ 3.285,35 84.503,80 3,89% 3.780,90 82.644,90 4,57%   العراق 
JORDAN 3.713,61 6.682,40 55,57% 4.510,58 7.919,62 56,95%   األردن 
KAZAKHSTAN 7.794,94 85.447,80 9,12% 6.102,35 62.230,60 9,81%   كازخستان 
KUWAIT 13.297,93 103.622 12,83% 12.287,30 99.243,00 12,38%   الكويت 
KYRGYZSTAN 816,56 1.148,73 71,08% 876,37 1.130,86 77,50% قيرقيزيا 
LEBANON 2.105,63 4.483,09 46,97% 2.634,35 3.937,07 66,91%   لبنان 
LIBYA 3.395,85 51.717,60 6,57% 2.526,45 36.624,30 6,90%   ليبيا 
MALAYSIA 25.074,85 227.615 11,02% 29.497,32 228.515,73 12,91%   ماليزيا 
MALDIVES 2,02 208,9 0,97% 12,96 168,40 7,70%   مالديف 
MALI 155,08 568,18 27,29% 124,05 464,15 26,73%   مالي 
MAURITANIA 266,56 2.676,09 9,96% 155,75 2.462,52 6,32%   موريتانيا 
MOROCCO 2.641,75 19.506,90 13,54% 2.675,04 22.178,22 12,06%   المغرب 
MOZAMBIQUE 200,43 4.078,41 4,91% 252,31 4.023,72 6,27%   موزمبيق 
NIGER 191,71 439,89 43,58% 212,20 380,20 55,81%   النيجر 
NIGERIA 7.775,07 105.701 7,36% 8.274,34 96.456,70 8,58%   نيجريا 
OMAN 8.593,41 48.541,70 17,70% 11.984,36 55.497,13 21,59%   عمان 
PAKISTAN 8.810,36 2.5552,80 34,48% 9.352,02 26.552,60 35,22%   باكستان 
PALESTINE 74,46 719,59 10,35% 59,64 88,89 67,09%   فلسطين 
QATAR 5.135,34 122.303 4,20% 13.521,83 137.135,61 9,86%    قطر 
SAUDI ARABIA 47.199,39 365.971 12,90% 47.752,23 348.925,00 13,69%   العربية السعودية 
SENEGAL 986,05 2.341,11 42,12% 1.170,39 2.486,32 47,07%   السنغال 
SIERRA LEONE 61,55 900,89 6,83% 34,76 1.656,43 2,10%    سيراليون 
SOMALIA 628,03 648,26 96,88% 731,76 793,59 92,21%   الصومال 
SUDAN 2.661,35 3.364,97 79,09% 1.790,94 7.086,22 25,27%   السودان 
SURINAME 204,74 1.133,55 18,06% 218,96 1.110,91 19,71%   سورينام 
SYRIA 10.322,49 10.932 94,42% 13.440,59 13.684,20 98,22%   سوريا 
TAJIKISTAN 619,88 1.036,19 59,82% 673,72 938,21 71,81%   طاجيكستان 
TOGO 618,72 1.253,62 49,36% 684,46 1.002,25 68,29%   توغو 
TUNISIA 3.024,44 16.015,3 18,88% 2.662,79 17.060,47 15,61%   تونس 
TURKEY 55.155,75 152.462 36,18% 50.105,98 151.868,55 32,99%   تركيا 
TURKMENISTAN 1.623,90 10.496 15,47% 2.049,52 11.932,70 17,18%   تركمنستان 
U.A EMIRATES 67.445,06 260.302 25,91% 70.502,19 266.178,00 26,49%   االمارات العربية المتحدة 
UGANDA 333,86 1.687,44 19,78% 625,17 2.407,74 25,96%   أوغندة 
UZBEKISTAN 2.480,05 4.670,22 53,10% 2.757,13 6.256,67 44,07%   أوزبكستان 
YEMEN 1.333,23 8.534,61 15,62% 1.588,11 9.593,27 16,55%   اليمن 

TOTAL 362.178,96 2.262.486,33 16,01% 381.771,00 2.215.786,92 17,23%   المجموع 
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 دوالر أمريكي( ونالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )ملي واردات
 

COUNTRY 
2012 2013   

From OIC 
Countries  (1) 

Total Imports(2) 1/2 in% 
From OIC 

Countries (3) 
Total Imports(4) 3/4 in % الــــــــدول 

AFGHANISTAN 3.546,47 9.182,16 38,62% 3.784,00 8.437,41 44,85%   أفغانستان 
ALBANIA 433,32 4.884,94 8,87% 495,43 4.880,59 10,15%    ألبانيا 
ALGERIA 4.853,35 50.390,4 9,63% 6.269,39 54.909,97 11,42%   الجزائر 
AZERBAIJAN 2.295,01 9.638,51 23,81% 2.253,39 10.763,39 20,94% أذربيجان 
BAHRAIN 5.119,68 13.865,50 36,92% 5.090,50 13.500,90 37,70%   البحرين 
BANGLADESH 7.878,54 34.160,40 23,06% 8.159,71 37.544,10 21,73%   بنغالديش 
BENIN 1.185,22 7.148,93 16,58% 1.472,11 8.784,55 16,76%   بنين 
BRUNEI 919,85 6.456,23 14,25% 968,91 3.612,43 26,82% بروناي دار السالم 
BURKINA  FASO 751,89 2.375,57 31,65% 863,23 2.657,93 32,48%   بوركينا فاسو 
CAMEROON 1.513,40 6.257,99 24,18% 1.464,88 7.203,56 20,34% الكاميرون   
CHAD 319,06 938,65 33,99% 416,74 1.419,19 29,36%   تشاد 
COMOROS 86,15 249,94 34,47% 88,71 256,60 34,57%   جزر القمـــر 
COTE D'IVOIRE 3.336,82 9.969,43 33,47% 3.493,72 11.270,70 31,00%    كوت ديفوار 
DJIBOUTI 1.570,37 4.096,17 38,34% 1.487,30 3.968,07 37,48%   جيبوتي 
EGYPT 14.274,96 67.522 21,14% 14.989,04 72.947,60 20,55%   مصر 
GABON 436,81 3.731,47 11,71% 1.342,12 4.957,54 27,07%   الجابون 
GAMBIA 311,53 1.028,67 30,28% 333,42 1.112,17 29,98%   غامبيا 
GUINEA 655,66 5.840,54 11,23% 542,14 3.582,86 15,13%   غينيا 
GUINEA BISSAU 82,08 347,53 23,62% 120,34 370,17 32,51%   غينيا بيساو 
GUYANA 102,26 1.787,25 5,72% 56,62 1.740,95 3,25%   غـويانـا 
INDONESIA 30.963,46 191.691 16,15% 34.005,15 186.628,63 18,22% إندونيسيا 
IRAN 46.648,13 92.319,10 50,53% 39.874,80 84.078,60 47,43%   ايران 
IRAQ 22.155,91 43.500,90 50,93% 25.978,84 51.710,50 50,24%   العراق 
JORDAN 8.569,58 20.665,80 41,47% 7.595,07 21.549,02 35,25%   األردن 
KAZAKHSTAN 2.637,22 26.752 9,86% 3.055,90 54.710,10 5,59%   كازخستان 
KUWAIT 6.496,35 25.099,70 25,88% 6.857,68 27.336,60 25,09%   الكويت 
KYRGYZSTAN 1.370,45 10.122,30 13,54% 1.537,63 10.708,50 14,36% قيرقيزيا 
LEBANON 4824,53 21.279,80 22,67% 4.335,47 21.234,21 20,42%   لبنان 
LIBYA 6.575,68 20.384,10 32,26% 7.296,34 25.936,30 28,13%   ليبيا 
MALAYSIA 22.348,33 196.813 11,36% 20.727,01 206.250,86 10,05%   ماليزيا 
MALDIVES 500,05 1.413,24 35,38% 487,77 1.421,11 34,32%   مالديف 
MALI 881,02 3.709,93 23,75% 960,25 3.977,34 24,14%   مالي 
MAURITANIA 643,16 3.912,19 16,44% 1.088,72 3.978,49 27,37%   موريتانيا 
MOROCCO 7.955,11 42.890,30 18,55% 8.641,54 45.615,66 18,94%   المغرب 
MOZAMBIQUE 445,82 8.381,84 5,32% 2.028,99 10.099,15 20,09%   موزمبيق 
NIGER 551,42 1.547,67 35,63% 580,73 1.752,65 33,13%   النيجر 
NIGERIA 4.596,66 56.104,20 8,19% 5.050,84 63.555,40 7,95%   نيجريا 
OMAN 11.255,97 31.556,20 35,67% 16.232,48 34.331,19 47,28%   عمان 
PAKISTAN 23.397,26 51.850,40 45,12% 23.380,41 53.937,90 43,35%   باكستان 
PALESTINE 388,95 4.221,11 9,21% 281,68 687,84 40,95%   فلسطين 
QATAR 8.700,23 27.726,2 31,38% 5.563,77 27.092,26 20,54%    قطر 
SAUDI ARABIA 20.702,31 150.876 13,72% 21.042,06 160.313,00 13,13%   العربية السعودية 
SENEGAL 1.426,86 5.803,66 24,59% 1.481,96 6.065,55 24,43%   السنغال 
SIERRA LEONE 271,79 1.660,88 16,36% 265,45 1.460,94 18,17%    سيراليون 
SOMALIA 924,76 1.772,33 52,18% 1.013,76 1.946,56 52,08%   الصومال 
SUDAN 3.293,06 9.475,02 34,76% 3.548,96 9.918,07 35,78%   السودان 
SURINAME 207,31 2.122,98 9,77% 212,56 2.290,88 9,28%   سورينام 
SYRIA 11.813,01 17.691,80 66,77% 13.767,73 17.906,40 76,89%   سوريا 
TAJIKISTAN 1.438,02 4.681,61 30,72% 1.489,16 4.942,20 30,13%   طاجيكستان 
TOGO 971,19 9.228,96 10,52% 337,08 2.002,18 16,84%   توغو 
TUNISIA 4.474,72 25.689,50 17,42% 4.296,48 24.266,40 17,71%   تونس 
TURKEY 31.689,85 236.545 13,40% 32.074,24 251.650,56 12,75%   تركيا 
TURKMENISTAN 3.119,37 9.615,15 32,44% 3.721,85 9.682,94 38,44%   تركمنستان 
U.A. EMIRATES 38.463,18 236.972 16,23% 34.577,18 249.917,00 13,84%   االمارات العربية المتحدة 
UGANDA 1.081,62 4.456,94 24,27% 994,02 5.817,51 17,09%   أوغندة 
UZBEKISTAN 2.478,54 11.847,50 20,92% 2.654,57 14.248,50 18,63%   أوزبكستان 
YEMEN 5.645,32 13.985,80 40,36% 6.255,04 15.348,70 40,75%   اليمن 

TOTAL 389.578,63 1.864.238,39 20,90% 396.984,89 1.968.290,37 20,17%   المجموع 

 


