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 الملخص التنفيذي
 

I. وضعية االقتصاد العالميدات مستج 
 نتيجة 2020و 2019 لسنتي، انخفضت توقعات النمو العالمي (2019 يويولنقد الدولي )صندوق ال تالبيانا وفق

دخال أو  ،2019 سنة أوائلاآلثار السلبية لزيادات التعريفة الجمركية المطبقة في الواليات المتحدة والصين في  لمانيا ا 
يطاليا في ال ةيطبيعال ارثو كوال، انبعاثات وقود السياراتخاصة بمعايير جديدة ل بالمخاطر السيادية  تعلقا يفيميابان وا 

يتوقع  وقد كانوالمالية التي ساهمت في تعزيز الطلب المحلي وكذلك إضعاف السوق المالية في بعض البلدان الناشئة. 
كل بش يرتفع أن قبل 2019 سنة في %3,2 إلىأن ينخفض و  %3,7نسبة  2018 سنةالنمو العالمي في أن يسجل 

يجاد ةالتوترات التجارية والتكنولوجيتراجع حجم ا الوضع إلى ع هذويرج .2020 سنةفي  %3,5ى إل طفيف حل  وا 
 بريكسيت عدم اليقين حول اتفاقيات التجارة )بما في ذلك بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي ضمن لحالةسريع 

(Brexit)  تضم كندا والمكسيك والواليات المتحدة(.التي حرة التجارة الومنطقة 

ا في معدل نمو األسواق الناشئة ا مؤقتات المتقدمة وانخفاضيا في معدل نمو االقتصادا مستمر انخفاض نموال نمط يعكس
، وكذلك تأثير اإلجراءات في األرجنتين وتركيا االنكماشحاالت ، مما يعكس 2019 سنةات النامية في يواالقتصاد

خالل  ا لتوقعات صندوق النقد الدوليوفق، دالتحديى وجه لعو ات اآلسيوية. يتصادقاالن مالتجارية على الصين وغيرها 
سنة في  %1,9إلى  2018 سنةفي  %2,3ات المتقدمة من يمن المتوقع أن يتباطأ النمو في االقتصاد ،2019يوليو 
  .2020 سنةفي  %1,7و 2019

 سنةفي  %6,2إلى  2018 ةسن يف %6,5 من والنامية الناشئة سيويةالدول األ في النموينخفض كما يتوقع أن 
ومن المتوقع أن  .مركية على التجارة واالستثمارمما يعكس تأثير تصاعد الرسوم الج 2020 سنةفي  % 6و 2019

قبل أن  2019 سنةفي  %1بنسبة  امنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان منخفضفي ظل ي
من ف، اء الكبرى في أفريقيا جنوب الصحر أما . طقةوذلك نتيجة الوضع في المن 2020 سنةفي  %3حوالي بتعافى ي

 2020 سنةفي  %3,6، و2019 سنةفي  %3,4 إلى 2018 سنةفي  %2,9من  مولناالمتوقع أن يرتفع معدل 
لينتقل من يتوسع المستقلة من المتوقع أن دول رابطة ال. وفي ارتفاع أسعار النفط والتعدين والمنتجات الزراعيةنتيجة 
 .تأثير خفض تصنيف االقتصاد الروسينتيجة  2020سنة  %2,4إلى  2019سنة  1,9%

، مما 2018الخام والمواد الغذائية ومنتجات التعدين منذ أغسطس ا إلى تقلب أسعار النفط ويرجع هذا االتجاه أيض
تراجع ، المخاوف من ا، ومؤخر صادرات النفط اإليرانيسة األمريكية بشأن ، بما في ذلك السياالعرض اتير ثيعكس تأ
، وتوقعت األسواق ا للبرميلدوالر  55، بلغت أسعار النفط الخام حوالي يناير مستهل شهرمن  راااعتبو لعالمي. الطلب ا

عادن والسلع ، تراجعت أسعار المنب ذلكجاى ل. إمقبلةسنوات  5-4هذا المستوى خالل أن تظل األسعار على 
تضخم أسعار  استقر قدو خفاض الطلب من الصين. ى انا إلي، ويعزى ذلك جزئية بشكل طفيف منذ أغسطسالزراع
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يواصل ، حيث لكنه ارتفع في الواليات المتحدة ،ات المتقدمةير األخيرة في االقتصادالمستهلك بشكل عام في األشه
 مع انخفاض أسعار النفط. ضغوط التضخم، تراجعت ةات األسواق الناشئياقتصادن بي ومن. ارتفاعهالنمو 

الظروف المالية التي شجعت االستثمار في المصانع ومرونة السياسة المالية ب، من بين أمور أخرى، ا الوضعر هذويفس
والمعادن )األلومنيوم  (ييعطبللسلع )النفط والغاز ااض بعالعالمية لارتفاع األسعار بأيضا و تحدة ت المافي الوالي

 ستهالك الخاص، السيما في الصين والهند.الا حسنية( وتراعية )الحبوب والبذور الزيتوالحديد( والمنتجات الز 

المحلي الناتج حيث ارتفع ، لدولقي ان باع أىنليست بم اإلسالميتعاون منظمة الفإن دول ونظرا لهذا الوضع، 
 2017 سنةفي أمريكي دوالر تريليون  19إلى  2016 سنة ليون دوالر فيريت 18,3عضاء، من الي للدول األاإلجم

 تريليون دوالر أمريكي. 19,8قيمة  2018 في سنة قد يسجلو 

ركيا وتكوت ديفوار ة: غينيا و تالين الدابللفي ا %5 تفوق نموا بنسبة  2018 سنةفي سجل الناتج المحلي اإلجمالي 
غينيا بيساو، و ماليزيا، و جزر المالديف، و فاسو،  انستان، وبوركينايش وتركمدغالنوالسنغال وبتان وجيبوتي وطاجيكس

ندونيسيا.و أوزبكستان، و مالي، و ن، باكستاو ، ينبنو   النيجر وا 

II. التجارة العالمية 
 33,3نتقل من لي %17,6ارتفع حجم التجارة العالمية بنسبة  ، 2019 لعالمية لسنةتقرير منظمة التجارة ا وفقا لبيانات

إلى ارتفاع  اويرجع ذلك أساس   2018 سنةتريليون دوالر أمريكي في  39,2إلى  2015 سنةتريليون دوالر أمريكي في 
والمعادن( وأسعار  ، األدوية، المنتجات المصنعة )المالبس والمنسوجات، المواد الغذائيةأسعار السلع األساسية )الطاقة

األقل نموا  في  والدولمشاركة االقتصادات النامية )آسيا( و  ،مقابل سلة العمالت( الدوالر األمريكي/ اليوروالصرف )
التجارة الرقمية )تنفيذ القيمة المضافة و  من حيث، والتجارة رات في اتفاقيات التجارة اإلقليميةلتطو ، وآخر االتجارة العالمية

، ، النقل، السفرلخدمات )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاتجارة ، من أجل التجارة الدعم، هيل التجارةاتفاقية تس
 وتمويل التجارة(. أمريكي تريليون دوالر 5,7) (االستشارات

، 2018 سنةفي  ٪3العالمية بنسبة  السلعتجارة  ارتفعت، 2019 في يوليولعالمية ب تقرير منظمة التجارة اسح
بنسبة  2017الذي تم تحقيقه في سن  نموال، أي أقل من (%2,9)جمالي اإلالناتج المحلي  طفيف بشكلمتجاوزة  

 ارية.التوترات التجارية وارتفاع مستويات القيود التج وذلك نتيجة 4,6٪

عادل نسبة يبما ، أي 2017سنة  %17,33مقابل  %19,48نسبة ب 2018في سنة  الصادرات العالمية ارتفعت
تريليون دوالر سنة  19,69إلى  2017تريليون دوالر سنة  17,57نتقلت الواردات العالمية من كما ا ،11,5%
 ر األمريكي.عدل صرف الدواللبات أسعار السلع ومنتيجة تق %17,7بما يعادل ارتفاعا بنسبة  ،2018

آسيا هي المساهم الرئيسي في  فيه كانتالوقت الذي في الغالب بارتفاع أسعار الطاقة في الزيادة في الصادرات  وتفسر
تجات التعدين والسلع المصنعة والزراعة بنسبة منالعالمية من الوقود و  السلعصادرات  ارتفعتزيادة الواردات العالمية. 
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 سنةمليار دوالر أمريكي في  8,779النامية ما مجموعه صدرت االقتصادات وقد التوالي.  لىع %5و %8و 23%
 .وانمقل األالبلدان مليار دوالر أمريكي من  193، منها 2018

، حيث لتجارية نموا قويا للعام الثاني على التوالياوسجلت التجارة في الخدمات  %10بنسبة  السلعارتفعت قيمة تجارة 
 .2018 سنةتريليون دوالر في  5,63تصل إلى سبة ارتفعت بن

طاعات بين قمن ( %15، سجلت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أعلى نمو في الصادرات )باإلضافة إلى ذلك
ات من الخدمات التجارية هو األعلى في لصادر كان نمو اوقد خدمات الكمبيوتر.  تتصدرها، 2018 سنةالخدمات في 

كانت و في روسيا.  الفيفاكأس العالم تنظيم ، ويعزى ذلك جزئيا إلى 2018 سنة( في %12قلة )الدول المست رابطة
، حيث زادت الصادرات بنسبة النامية الدولبين من الصين المصدر الرئيسي للخدمات التجارية )من حيث القيمة( 

 .2018 سنةفي  17%

III. اإلسالمي خارجية للدول األعضاء في منظمة التعاون لتجارة المستجدات ا 
 (OCI 2025) يإلسالمتعاون المنظمة امخطط العمل العشري الجديد ل .أ

ت تمكية، لتر ا يةر الجمهو ب بإسطنبول 2016في أبريل  الثالثة عشرة الذي تم عقده خالل مؤتمر القمة اإلسالمية
ون نظمة التعامن إجمالي التجارة البينية لدول م %25ى بلوغ حصة يد يهدف إلدجلمصادقة على مخطط عمل عشري ا

 .2025-2016ترة لفا لمذي يش( والOCI 2025) 2025اإلسالمي بحلول سنة 

نظمة ات مسسمؤ سيق بين تنلل نظمة التعاون اإلسالمي بعقد اجتماع سنوي ت األمانة العامة لموفي هذا الصدد، بادر 
 .2015ديسمبر ابتداء من سنة شهر  في كل( ACMOI)مي التعاون اإلسال

( TISCحول التجارة واالستثمار )ة عير نة الفن: اللجين فرعيت، تم إنشاء لجنتي2015يسمبر األول في دوخالل االجتماع 
التمويل تحت إشراف اص و لخا ة القطاعميتن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، واللجنة الفرعية حولإشراف تحت 
 مية.المي للتنلبنك اإلسا ةمجموع

بالتجارة  لفةلمكسالمي ااون اإلعمة التلمؤسسات منظ تاجتماعا أربع واالستثماروعقدت اللجنة الفرعية حول التجارة 
 10 – 9و اءضبالدار البي 2017مارس  7-6وبمراكش  2016مارس  17 -16) غربيةواالستثمار بالمملكة الم

مية لتمويل مؤسسة الدولية اإلسالن في جدة بمقر العين فنييجتما( وابمراكش 2019وفاتح أبريل  بمراكش 2018س ار م
 (. 2017براير ف 9و 2016مايو  27المؤسسات األعضاء ) طةنشمن أجل تنسيق أ التجارة

التجارة، وتطوير  وتسهيلد وحالشباك المة ر دوهي: تنمية الصناعة الحالل، ومبا وقد تم تقديم خمسة مشاريع متكاملة
خاص الع قطاثمار في الدول األعضاء وتنمية الستثمار ودعم وكاالت تشجيع االستة االتنميو تيجية؛ جات االستراالمنت

 . ةالمتوسطوالمشاريع الصغرى و 
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بين  كةن بالشراريشتمولقاءات البائعين والل اعماعات األ، واجتمعامة ومتخصصة، تم تنظيم معارض صددا الهذ وفي
ايير للدول د المواصفات والمعلتجارة ومعهد توحياإلسالمية لتمويل ادولية سسة الوالمؤ  تجارةالمركز اإلسالمي لتنمية ال

 سنتي مي للتنمية بينلتنمية التجارة ومركز أنقرة والبنك اإلسال سالميركز اإلمقبل ال وبرامج بناء القدرات منة مياإلسال
 .2019و 2017

 منظمة التعاون اإلسالميلدول ة ميارة العالجتلا .ب
 

التنمية في والشركاء في  تعاون اإلسالميلمنظمة الالتابعة  المؤسساتو ها الدول األعضاء ذلود التي تبساهمت الجه
ار السلع من التقلبات في أسع اإلسالمي على الرغم تعاون منظمة الة لدول والبينيارجية خجارة السين حجم التتح

 ذلك الوضع الجيوسياسي، وكالمحلية العمالت مع الدوالر األمريكي خاصة الصرف ارسعوتقلبات أ يةسااألس
 اإلسالمي. التعاون ل منظمة واالقتصادي لدو 

من  %9,29اإلسالمي  التعاون ول األعضاء في منظمة دلة في االتجار  ع، بلغتألنشطة والمشاريمن هذه ا على الرغمو 
 .%10,6ا بنسبة فاضانخبما يعادل أي ، 2018 سنة في %9,22مقابل  2016 سنةالتجارة العالمية في 

اإلسالمي الذي نفذته جميع مؤسسات  التعاون لمنظمة  2016-2018 (TYPOA) الجديد ي العشر عمل الساهم برنامج 
 3,6إلى  2016 سنةدوالر في  تريليون  3، في تحسين النمو في حجم تجارة الدول األعضاء والذي ارتفع من منظمةال

 يةتاآل الدولمن  %20بفضل نمو التجارة بأكثر من  %20زيادة بنسبة ، وهو ما يمثل 2018 سنةتريليون دوالر في 
، ، أوغنداالمالديف، ، عمان، موريتانيا، باكستان، غينيا، ليبيان، بنياالتحادية القمر، ، أفغانستانخالل هذه الفترة: توغو

، سيراليون قيزيا، قير ، البحرينن، اليم، ماليزيا، أذربيجان، المغرب، قطر، إندونيسيا، ألبانياالعربية السعودية، مصر
 وموزمبيق.

بما مليار دوالر أمريكي  492هي: اإلمارات العربية المتحدة )ف التجارة البينية مجال ة الرئيسية فيالجهات الفاعل ماأ
؛ المملكة العربية (%12,2؛ مليار دوالر 438,6تليها ماليزيا ) ،(البينية ةالتجار من حصة  %13,7 يعادل نسبة

 ؛مليار دوالر 371,1؛ إندونيسيا )(%10,9؛ مليار دوالر 391؛ تركيا )(%11,9؛ مليار دوالر 429,7دية )السعو 
؛ مليار دوالر 110,4؛ مصر )(%3,1؛ مليار دوالر 112,5؛ قطر )(%3,6؛ مليار دوالر 128,6؛ إيران )(10,3%
 (. سجلت هذه الدول العشر%2,4؛ مليار دوالر 86,4( والعراق )%2,8؛ مليار دوالر 102؛ باكستان )(3,1%

 دوالر. تريليون  2,7 ، بما يعادلاإلسالميتعاون منظمة الاألعضاء في ول الدتجارة إجمالي من  %74 مجتمعة

ا في مجال تسهيل التجارة من حيث البنية التحتية وفق ا لبيانات البنك الدولي ، ركزت عدة دول أعضاء جهودها أيض 
، ، موريتانياياهي: سور  %5نموها معدل التي تجاوز ومن بين الدول . 2018-2016 للطرق والمطارات خالل الفترة

، ، المالديف، نيجيريا، العراق، إندونيسيا، ليبيا، تشاد، الصومال، ألبانيان ، الكاميرو ، كوت ديفوار، جيبوتيقيزياقير 
 بنين.و  أوزبكستان
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 لتعاون اإلسالميا مةنظضاء في معاأل لتجارة خدمات الدو .ت
، بلغت التجارة العالمية من الخدمات لتنمية التجارةوحسابات المركز اإلسالمي  2019 يوليود في لبيانات األونكتاا فقو 

مليار دوالر  893قابل م كير أمرير دوالاملي 811 قيمة 2016مي في سنة التجارية لدول منظمة التعاون اإلسال
لمنظمة التعاون  من التجارة اإلجمالية %24,8و من النمو %10 نسبةوهو ما يعادل  ،2018أمريكي في سنة 

 (.%18من خدمات النقل والسفر وغيرها من الخدمات )منها  %82أكثر من ف تتألحيث  .اإلسالمي

هي: اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا وتركيا فالخدمات تجارة في الفاعلة أهم الدول أما 
ندونيسيا وقطر و  من إجمالي تجارة دول  %51 مجتمعة الكويت ومصر ونيجيريا ولبنان. سجلت هذه الدول العشروا 

  .2018 سنةاإلسالمي في  التعاون منظمة 

IV. التعاون اإلسالمي ة لدول منظمة لتجارة البينين لالوضع الراه 
( زيادة كبيرة البينيةالواردات +  البينيةاإلسالمي )الصادرات  التعاون ين الدول األعضاء في منظمة سجل حجم التجارة ب

، 2018 سنةمليار دوالر أمريكي في  762,84إلى  2016 سنةفي الر أمريكي مليار دو  556,32من حيث انتقل 
اإلسالمي في اإلمارات العربية المتحدة  التعاون مو التجارة البينية لمنظمة ن نتيجة %37ما يمثل نمو ا بنسبة وهو 

فوار وأذربيجان وسورينام كوت ديوتركيا وقطر ونيجيريا وكازاخستان والبحرين وماليزيا وغينيا و والمملكة العربية السعودية 
 وأوزبكستان وتوغو.

 سنةفي  %18,69إجمالي تجارة الدول األعضاء من  مناإلسالمي  التعاون ارتفعت حصة التجارة البينية لمنظمة 
نمو حصة التجارة البينية لمنظمة  ةجنتي %13,5 بنسبة، وهو ما يمثل زيادة 2018 سنةفي  %21,22إلى  2016
مالي و غامبيا و البحرين و  العراقو  جيبوتيو  الغابون و  غينيا بيساوو  ياناو من غ %25 يفوق معدل بمي اإلسال التعاون 

يران و  اإلمارات و أوزبكستان و الجزائر و تركمانستان و توغو و بوركينا فاسو و الكويت و طاجيكستان و تشاد و  بنغالديشو ا 
 كازاخستان والسنغال.و نيجيريا و غينيا و أذربيجان و ية المتحدة العرب

إلى الجهود المشتركة للدول األعضاء والمجموعات اإلقليمية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  ويرجع هذا االرتفاع
 والشركاء الدوليين.

 ٪79,51: السودان 2018 سنةي ( ف%25اإلسالمي )تعاون هدف التجارة البينية لمنظمة ال حققتدولة  32حوالي 
 ،(٪72,4، الصومال )(٪74,3، غامبيا )(٪75ليها جيبوتي )ت ،اإلسالمي ون االتعمن حصة التجارة البينية لمنظمة 

، مالي (٪59,4؛ أفغانستان )(٪60,5طاجيكستان ) ،(٪61,2توغو ) ،(٪61,8البحرين ) ،(٪64,2سوريا )
، ، غينيا(٪39، األردن )(٪39,9ن )ي، بن(٪40,6، لبنان )(٪40,8مان )ع سلطنة، (٪43,1، السنغال )(55,5٪)
، (٪35,9، أوزبكستان )(٪36,4، اإلمارات العربية المتحدة )(٪37,1، غينيا بيساو )(٪37,4، اليمن )(38,2٪)

، (٪28,5تشاد )، (٪30,4، تركمانستان )(٪32,3، النيجر )(٪32,3، مصر )(٪32,7، إيران )(٪35العراق )
 (.٪25ذربيجان )( وأ٪25,1كوت ديفوار )، (٪25,9باكستان ) ،(٪26,5ليبيا ) ،(٪27,6)قيزيا قير 
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ندونيسيا غويانا وماليزيا والغألبانيا وموزمبيق و  التاليةدول الوصى ت، من ناحية أخرى  ابون وسورينام والمغرب وا 
في  اشركائه نويع، بت٪15 عن البينية تهاالديش التي تقل تجار غي والجزائر وبنوكازاخستان ونيجيريا وقطر وبرونا

سنة في البينية من التجارة  ٪25في تحقيق الهدف الجديد المتمثل في  تهاعدمسااإلسالمي ل التعاون منطقة منظمة 
2025. 

مليار دوالر أمريكي  322,8من نتقلت حيث ا ٪21,9بنسبة  اإلسالميتعاون دول منظمة الية لبينالارتفعت الصادرات 
مليار دوالر  321,5من  البينية ، وارتفعت الواردات2018 سنةمليار دوالر أمريكي في  393,4إلى  2017 سنةفي 

 أهم الدول. ٪14,9مسجلة تحسنا قدره  2018 سنةمليار دوالر أمريكي في  369,4إلى  2017 سنةأمريكي في 
المتحدة التي سجلت  هي: اإلمارات العربية 2018سنة اإلسالمي في  اون التعلبينية لمنظمة في التجارة االفاعلة 
مليار  82,4تليها المملكة العربية السعودية ) للمنظمة،ن التجارة البينية م ٪18,4 بنسبةمليار دوالر أمريكي  140,5
مليار  45,6؛ ماليزيا )(٪6,1؛ مليار دوالر 46,5؛ إندونيسيا )(٪9,1؛ مليار دوالر 69,6تركيا )ثم ؛ (٪10,9؛ دوالر
؛ (٪4؛ مليار دوالر 30,6؛ مصر )(٪4,6؛ مليار دوالر 35,1؛ العراق )(٪5؛ مليار دوالر 38,4؛ إيران )(٪6؛ دوالر

مجتمعة العشرة  الدولهذه  سجلت(. ٪3,7؛ مليار دوالر 28,4عمان )سلطنة و  ؛(٪3,8؛ مليار دوالر 28,7باكستان )
مليار دوالر  546,2إجمالي  ما يعادلب 2018 سنةاإلسالمي في  التعاون من التجارة البينية لمنظمة  ٪71,5نسبة 

 أمريكي.

مجلس : 2018 سنةاإلسالمي على النحو التالي في  التعاون منظمة البينية لان توزيع التجارة ، كعلى المستوى اإلقليمي
، ودول أفريقيا جنوب (٪21دول الشرق األوسط )ثم ، (٪28اآلسيوية ) الدولتليها ، ٪40التعاون لدول الخليج العربية 

 .(٪5( ودول اتحاد المغرب العربي )٪6)الصحراء 

V. يةفية وغير التعريفريستمرار الحواجز التعا 
اإلسالمي والمؤسسات التابعة ن ألعضاء واألمانة العامة لمنظمة التعاو ا بذلها الدولتي على الرغم من الجهود الكبيرة الت

 الحواجز.ال هناك العديد من لها لتعزيز التجارة البينية والحد من الحواجز، ال تز 

لخدمات اب وبات التي تواجه الشركات المصدرةعلصالتجارة، ترتبط اة اإلسالمي لتنميمركز ال ة أجراهاثيدوفقا لدراسة ح
لكل منهما. أما الصعوبات المالية فتنحصر في  %33بنسة  ائق الفنيةعو لل(، تليها الخدمات اللوجستية %76ية )ركالجم
  االت فقط.من الح %10نسبة 

VI. جارة البينيةالتعزيز أدوات ت 
ن نظمة التعاو مل اإلسالمي، يتعين على مؤسسات ودو  ن او ن دول منظمة التعبيصادي والتجاري االقتون يز التعاز عتل

 OCI)هم في تنفيذ مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي ساوالقطاعين العام والخاص أن تاإلسالمي 
لتجارة ا ة الفرعية حولاللجن طرفعليها من  قمتكاملة المصادلخمسة الل إنجاز المشاريع اوخاصة من خال (2025

المعارض و  لكفاءات، والمشاركة في المعارض العامةا تأهيلجارة و تالبتسهيل المتعلقة  السيما األنشطةو ر واالستثما
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ة التعاون ني لمنظمية واالستثمار البيجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجاإلالدولية وتظاهرات األعمال، مع تخفيف 
اك الموحد بلشأنظمة امن خالل التوعية بإنشاء  ءضاة بين الدول األعريلمبادالت التجازيز اتع ي من أجلمالاإلس

ن جهة أخرى، يعد تنويع العرض القابل للتصدير ضرورة لتنمية التجارة م جارة الخارجية وتحديث إدارات الجمارك.لتل
 إلسالمي.لتعاون اما بين دول منظمة اواالستثمار في

االنضمام و ر على إنشاء منطقة للتبادل الحمي السمنظمة التعاون اإلي الدول األعضاء ف عملتن م أيضا أهملومن ا
 .المبادئ التوجيهية لتسهيل االستثماراتى إل
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 يون دوالر أمريكي(: صادرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بالمل1الجدول 
    2016     2017     

COUNTRY 
TO OIC Total Exports 

1/2 in % 
TO OIC Total Exports 

3/4 in % الـــــدول 
Countries (1) (2) Countries (3) (4) 

  AFGHANISTAN 348,33 611,43 56,97% 204,13 519,44 39,30%   أفغانستان 

  ALBANIA 43,32 1 962,12 2,21% 41,5 2 261,56 1,84%    ألبانيا 

  ALGERIA 3 382,27 29 992,10 11,28% 4 437,10 35 191,12 12,61%   الجزائر 

  AZERBAIJAN 1 762,03 9 143,13 19,27% 2 261,73 13 797,67 16,39% بيدجانرأذ   

  BAHRAIN  7 193,02 12 892,35 55,79% 7 572,28 14 246,06 53,15% ين  البحر 

  BANGLADESH 1 505,25 30 195,28 4,99% 1 546,63 25 635,48 6,03% يش  دبنغال 

  BENIN 229,7 409,75 56,06% 297,34 731,59 40,64%   بنين 

  BRUNEI 382,02 5 220,56 7,32% 668,67 5 570,58 12,00% بروناي دار السالم 

  BURKINA  FASO 213,79 2 437,13 8,77% 330,68 2 945,34 11,23% سو  ركينا فابو 

  CAMEROON 500,6 3 215,93 15,57% 767,6 2 705,52 28,37% ون  كامرال 

  CHAD 242,58 1 582,47 15,33% 233,03 1 279,59 18,21% اد  تش 

  COMOROS 1,08 16,15 6,69% 2,21 17,6 12,56%   جزر القمـــر 

  COTE D'IVOIRE 2 643,39 11 846,38 22,31% 2 915,98 11 636,40 25,06%    كوت ديفوار 

  DJIBOUTI 124,24 347,69 35,73% 117,83 346,66 33,99%   جيبوتي 

  EGYPT 12 003,67 22 507,39 53,33% 12 445,23 25 943,25 47,97%   مصر 

  GABON 148,69 6 025,75 2,47% 139,33 3 901,54 3,57%   الجابون 

  GAMBIA 76,97 154,05 49,97% 58,29 82,8 70,40%   غامبيا 

  GUINEA 742,89 2 918,06 25,46% 726,98 4 031,23 18,03%   غينيا 

  GUINEA BISSAU 15,57 337,08 4,62% 32,13 386,21 8,32%   غينيا بيساو 

  GUYANA 21,77 1 452,63 1,50% 74,57 1 789,69 4,17%   غـويانـا 

  INDONESIA 18 324,03 144 489,80 12,68% 21 208,37 168 810,04 12,56% ندونيسيا  أ 

  IRAN 8 802,63 46 744,85 18,83% 11 646,83 63 707,00 18,28% ن  ااير 

  IRAQ 2 981,24 46 422,41 6,42% 4 299,68 64 098,21 6,71%   العراق 

  JORDAN  3 703,09 7 509,08 49,31% 3 583,24 7 469,24 47,97%   األردن 

  KAZAKHSTAN 4 182,70 36 775,32 11,37% 5 337,13 48 342,07 11,04%   كازخستان 

  KUWAIT 6 044,00 41 786,27 14,46% 3 024,52 54 806,85 5,52% ويت  الك 

  KYRGYZSTAN 454 1 435,16 31,63% 655,06 1 783,97 36,72%   قرقيزستان 

  LEBANON 1 564,89 2 976,59 52,57% 2 239,90 3 845,82 58,24%   لبنان 

  LIBYA 896,24 6 530,60 13,72% 1 599,31 13 157,51 12,16%   ليبيا 

  MALAYSIA 19 779,90 189 414,07 10,44% 22 493,65 216 428,43 10,39% ليزيا ام  

  MALDIVES 1 139,59 0,72% 16,40 230,58 7,11%   مالديف 

  MALI 821,81 2 847,59 28,86% 602,34 1 274,93 47,24%   مالي 

  MAURITANIA 178,21 1 622,76 10,98% 168,54 1 989,43 8,47%   موريتانيا 

  MOROCCO  3 445,28 22 858,29 15,07% 3 150,50 25 606,85 12,30% غرب  الم 

  MOZAMBIQUE 89 3 338,96 2,67% 134,35 4 687,41 2,87%   موزمبيق 

  NIGER 330,82 927,24 35,68% 310,83 1 046,14 29,71% لنيجر  ا 

  NIGERIA 4 454,80 38 948,67 11,44% 5 244,72 44 466,37 11,79% ا  ينيجر 

  OMAN 7 585,70 26 775,73 28,33% 8 383,40 30 161,04 27,80%   عمان 

  PAKISTAN 4 948,94 20 533,79 24,10% 5 094,96 21 877,79 23,29%   باكستان 

  PALESTINE 123,39 937,02 13,17% 144,21 946,55 15,24% طين  لسف 

  QATAR 9 195,15 57 310,55 16,04% 8 911,47 66 772,84 13,35%    قطر 

  SAUDI ARABIA 31 377,85 174 903,51 17,94% 48 592,57 220 356,65 22,05%   العربية السعودية 

  SENEGAL 1 232,80 2 640,28 46,69% 1 146,36 2 320,60 49,40% السنغال   

  SIERRA LEONE 164,26 509,38 32,25% 202,96 502,33 40,40% ون  سيرالي  

  SOMALIA 613,42 647,36 94,76% 350,56 402,48 87,10% ل  الصوما 

  SUDAN 2 211,23 2 598,73 85,09% 2 991,59 4 058,46 73,71%   السودان 

  SURINAME 476,77 1 235,28 38,60% 224,55 1 441,02 15,58%   سورينام 

  SYRIA 574,18 796,71 72,07% 626,05 868,37 72,09% يا  سور 

  TAJIKISTAN 438,79 809,08 54,23% 496,08 955,38 51,92%   طاجيكستان 

  TOGO 510,16 714,88 71,36% 532,37 749,26 71,05%   توغو 

  TUNISIA 1 992,46 13 575,13 14,68% 1 869,30 13 518,84 13,83%   تونس 

  TURKEY 41 253,58 142 529,58 28,94% 45 147,02 157 054,79 28,75%  تركيا  

  TURKMENISTAN 1 155,39 7 543,94 15,32% 661,5 7 457,52 8,87%   تركمنستان 

  U.A EMIRATES 63 832,82 189 397,12 33,70% 73 204,52 191 349,94 38,26% حدة  االمارات العربية المت 

  UGANDA 456,03 2 296,90 19,85% 654,59 2 795,11 23,42% ة  أوغند 

  UZBEKISTAN 2 326,07 7 750,32 30,01% 2 687,46 8 519,37 31,55%   أوزبكستان 

  YEMEN 79,23 185,69 42,67% 300,25 491,5 61,09%   اليمن 

  TOTAL 278 183,03 1 391 725,67 19,99% 322 810,37 1 607 369,98 20,08% موع  مجال 
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 أمريكي( المليون دوالر)بن اإلسالمي ولتعامة ااردات الدول األعضاء في منظ: و 2الجدول 
  

2016 
  

2017 

 

COUNTRY From OIC 

Total 

Imports(2) 1/2 in% From OIC Total Imports(4) 3/4 in % الــــــــدول 

 
Countries  (1) 

  

Countries (3) 

   AFGHANISTAN 4 532,05 6 558,91 69,10% 4 134,00 6 515,41 63,45% ستانأفغان 

ALBANIA 480,75 4 669,29 10,30% 592,60 5 826,32 10,17% ياألبان 

ALGERIA 5 159,68 47 090,68 10,96% 4 847,32 46 053,02 10,53% الجزائر 

AZERBAIJAN 1 677,44 8 531,74 19,66% 1 904,20 8 766,51 21,72% أذربيدجان 

BAHRAIN 2 936,00 14 748,54 19,91% 3 377,17 13 130,48 25,72% نالبحري 

BANGLADESH 6 154,90 41 260,53 14,92% 7 229,19 44 248,90 16,34% بنغالديش 

BENIN 581,09 2 630,16 22,09% 500,58 3 068,41 23,82% بنين 

BRUNEI 666,84 2 664,46 25,03% 650,18 3 084,53 21,08% ي دار السالمنابرو 

BURKINA  FASO 778,60 3 350,67 23,24% 1 092,25 4 584,63 23,82% كينا فاسوبور 

CAMEROON 924,37 5 744,93 16,09% 873,96 4 861,07 17,98% الكامرون 

CHAD 151,45 649,73 23,31% 192,88 611,56 31,54% تشاد 

COMOROS 74,89 175,96 42,56% 75,45 178,60 42,25% جزر القمـــر 

COTE D'IVOIRE 2 125,88 9 208,27 23,09% 2 375,20 8 458,86 28,08% وت ديفوارك 

DJIBOUTI 751,32 1 543,95 48,66% 810,72 1 624,56 49,90% جيبوتي 

EGYPT 11 674,25 58 052,63 20,11% 14 146,44 66 338,89 21,32% مصر 

GABON 243,06 2 411,62 10,08% 226,51 2 335,29 9,70% ونلجابا 

GAMBIA 129,32 310,25 41,68% 115,33 466,86 24,70% غامبيا 

GUINEA 766,09 2 235,22 34,27% 382,65 2 596,22 14,74% غينيا 

GUINEA BISSAU 89,18 254,59 35,03% 85,82 294,31 29,16%  بيساوغينيا 

GUYANA 108,43 1 624,99 6,67% 136,75 1 761,55 7,76% غـويانـا 

INDONESIA 16 525,34 135 652,80 12,18% 22 198,36 157 388,17 14,10% دونيسياأن 

IRAN 15 042,60 63 684,38 23,62% 30 424,18 64 900,32 46,88% ايران 

IRAQ 10 320,29 30 312,60 34,05% 12 227,34 34 330,63 35,62% العراق 

JORDAN 5 852,39 19 207,04 30,47% 6 437,30 20 407,33 31,54% األردن 

KAZAKHSTAN 2 185,65 25 174,78 8,68% 2 570,82 29 345,94 8,76% كازخستان 

KUWAIT 7 176,33 31 465,85 22,81% 7 702,77 33 589,65 22,93% الكويت 

KYRGYZSTAN 941,39 3 957,16 23,79% 1 030,29 4 473,86 23,03% زستانقرقي 

LEBANON 3 917,34 18 705,28 20,94% 4 032,63 19 890,26 20,27% نلبنا 

LIBYA 3 383,40 6 587,78 51,36% 1 230,92 4 890,93 25,17% بيالي 

MALAYSIA 19 222,47 168 375,23 11,42% 19 160,35 193 855,94 9,90% يزيامال 

MALDIVES 596,44 2 127,97 28,03% 695,53 2 350,68 29,59% مالديف 

MALI 1 530,71 3 845,40 39,81% 1 856,26 4 173,98 44,47% يمال 

MAURITANIA 544,10 2 173,84 25,03% 637,87 3 522,42 18,11% موريتانيا 

MOROCCO 5 243,92 41 696,10 12,58% 5 372,46 45 083,31 11,92% المغرب 

MOZAMBIQUE 793,09 6 690,11 11,85% 705,98 5 761,51 12,25% قموزمبي 

NIGER 378,21 1 860,69 20,33% 444,60 1 867,43 23,81% النيجر 

NIGERIA 2 776,83 31 702,10 8,76% 2 247,24 31 270,09 7,19% نيجريا 

OMAN 13 579,53 23 110,77 58,76% 13986,15 32 004,41 43,70% عمان 

PAKISTAN 15 082,23 46 998,27 32,09% 19 640,48 57 440,01 34,19% كستانبا 

PALESTINE 1 504,04 5 597,29 26,87% 782,36 5 633,30 13,89% لسطينف 

QATAR 6 944,23 32 060,07 21,66% 5 666,95 29 715,94 19,07% قطر 

SAUDI ARABIA 22 737,16 140 172,24 16,22% 22 630,09 127 674,45 17,72% عربية السعوديةال 

SENEGAL 1 219,73 5 477,91 22,27% 1 337,15 5 837,08 22,91% السنغال 

SIERRA LEONE 282,82 964,82 29,31% 359,55 1 171,01 30,70% سيراليون 

SOMALIA 870,57 2 369,05 36,75% 836,79 2 779,97 30,10% الصومال 

SUDAN 2 989,10 5 662,30 52,79% 3 427,05 9 030,34 37,95% السودان 

SURINAME 30,03 1 174,22 2,56% 38,24 1 208,81 3,16% سورينام 

SYRIA 4 930,60 6 107,56 80,73% 2 378,67 7 406,08 32,12% سوريا 

TAJIKISTAN 1 064,80 3 754,77 28,36% 1 043,98 3 068,79 34,02% طاجيكستان 

TOGO 294,62 1 715,64 17,17% 343,51 1 614,92 21,27% توغو 

TUNISIA 2 879,23 19 487,21 14,77% 3 524,16 20 099,65 17,53% تونس 

TURKEY 23 178,25 198 618,24 11,67% 31 958,45 233 791,66 13,67% اتركي 

TURKMENISTAN 1 560,04 5 208,69 29,95% 1 898,04 4 570,95 41,52% تركمنستان 

U.A EMIRATES 35 600,12 271 755,15 23,06% 41 823,02 194 364,07 28,78% دةالعربية المتح اتاالمار 

UGANDA 1 113,97 4 830,09 13,10% 1 877,25 6 523,02 21,52% دةأوغن 

UZBEKISTAN 2 622,34 10 128,36 25,89% 2 326,18 11 411,97 20,38% أوزبكستان 

YEMEN 2 997,85 7 311,11 41,00% 2 883,03 6 842,40 42,13% اليمن 

TOTAL 277917,36 1599440,01 17,38% 321521,20 1644097,25 19,56% المجموع 

 

 


