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 يالملخص التنفيذ
I. المياد العية االقتصتجدات وضعسم 

 2,90من  2020و 2019ي لسنتي (، انخفضت توقعات النمو العالم2019 ابريل)وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي 
المطبق على األسر ذات الدخل المحدود واإلغالق  19جائحة كوفيد التأثير السلبي لنتيجة  على التوالي %4,9-إلى 

اآلثار السلبية لزيادات التعريفة الجمركية المطبقة في الواليات نتيجة  وكذلك 2020 سنةمن  انيالربع األول والثخالل 
دخال ألمانيا لمعايير جديدة خاصة بانبعاثات وقود السيارات، والكوارث 2019ي أوائل سنة المتحدة والصين ف ، وا 

يطاليا فيما يتعلق بالمخاطر السيادية والمالي ي وكذلك المحللطلب في تعزيز التي ساهمت ة االطبيعية في اليابان وا 
 إضعاف السوق المالية في بعض البلدان الناشئة. 

 19جائحة كوفيد تفشي  التحكم في، بعد 2021 سنةفي  ٪5,4 معدلالنمو العالمي  يسجلأن إلى جانب ذلك، يمكن 
 رةتضر الم الدولساعدة لغذائية لموا المنتجات الطبيةسلسلة توريد من خالل التعاون الدولي في  الدولفي العديد من 

، وتصنيع الوقائيةمعدات الوية، و إمدادات من األد على خلق هذا التعاون  سوف يساعدبالتعاون مع القطاع الخاص. 
 المنتجات األساسية للحد من تفشي الفيروس ودعم أنظمة الصحة العامة الوطنية.

 سنةفي  ٪3,7حيث سجل  ناميةات اليتصادواالقق الناشئة سواتأثر نمو األ، فقد توقعات صندوق النقد الدولي وحسب
نتعا  اال في أعقاب 2021 سنةفي  ٪5,9سبة بنويتوقع أن يرتفع  2020 سنةفي  ٪3وانخفض بنسبة  2019

 .سيان وروسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية ونيجيريا، إل دول اآلمثل الصين والهند و  الدولبعض في محتمل ال

 %2,4و 2017 سنةفي  %3,7 بنسبة اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء لالدو  نموينخفض  توقع أنالممن كان 
. وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي لمنظمة التعاون اإلسالمي 2020 سنةفي  %3,8إلى حوالي  يرتفعوأن  2019 سنةفي 

تج النامن  %15,2ل مثي ما وهو 2018 ةسن تريليون دوالر في 20,6مقابل  2017 سنةتريليون دوالر في  19,5
في  %5تم تسجيل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر من  فقد ،2018 سنةفي أما المحلي اإلجمالي العالمي. 

، فاسو، بوركينا، تركمانستان، بنغالدي ، السنغال، جيبوتي، طاجيكستان، تركيا، كوت ديفوارالتالية: غينيا الدول
ندونيسيا. ،أوزبكستان ،مالي ،، باكستانينبن، واسيا بي، غين، ماليزياالمالديف  النيجر وا 

اإلسالمي بمقدار  التعاون دخل الفرد في منظمة متوسط وفقا لتوقعات مركز أنقرة، من المتوقع أيًضا أن ينخفض 
 .%3,4بنسبة  ا، أي انخفاض2020 سنةدوالر في  11100إلى  2019 سنةدوالر في  11500

ض من خالل التدفقات عبر الحدود والعالقات الثنائية ها البعات ببعضيتصادقالا رتبطلمي، تاعلى الصعيد الع
نقل التكنولوجيا السلع والخدمات و  بخصوصتأثير على معامالتها  19جائحة كوفيد سيكون لو واإلقليمية والدولية، 
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الدولية  صرفيةت المماوالخد شرباالم ألجنبيارأس المال واالستثمار و وتمويل المشاريع والمساعدة الفنية وحركة المهنيين 
 وأسعار الصرف.

ات المحلية وينتشر على يالتجارة الدولية واحدة من اآلليات الرائدة التي من خاللها يضر الفيروس باالقتصادوتعد 
ر ظوح ،والمتوسطة ى ، والسيما الشركات الصغر اتنع والشركاإغالق المصكما أدت الجائحة إلى دولي. الصعيد ال

، وا غالق الحدود، وخدمات المطاعم، وحظر الخدمات ذات بشكل مؤقتالصادرات ى المفروضة علود يقلاو ر السف
 التعاون دول منظمة ها ما فيالمتضررة ب الدولصادرات الخدمات إلى وهو ما سيؤدي إلى خفض الصلة بالسياحة، 

 اإلسالمي.

فريقيا جنوب الصحراء مي من أاإلسال التعاون  مةنظم فيضاء عاألالدول البنك الدولي، فإن العديد من  لدراسةوفًقا 
وبقية دول ، ٪3الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي  من اقدرت خسائرهوقد والشرق األوسط وشمال إفريقيا هي األقل تأثرا. 

 لو د فيا أمقة. طوالمواد الكيميائية واألغذية في هذه المن معادنبسبب ارتفاع أسعار النفط وال ٪4,6يا بنسبة جنوب آس
 على التوالي. ٪4,23و ٪3,50 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتجينخفض فيتوقع أن ا وماليزيا، مثل إندونيسي

: القيود المفروضة على حركة األشخاص والسلع تأثير سلبي على عدة مستويات 19لجائحة كوفيد ويتوقع أن يكون 
ثار سلبية على حالة لعالم، وآاقي دول اب ن فيتمويل السالس يوالخدمات وا غالق المصانع في الصين؛ واضطرابات ف

دوالر للبرميل نتيجة هذه  23إلى  70األسفار. وقد انخفض سعر برميل النفط من اليقين واألسواق المالية وقطاع 
ا كم .2021 سنة دوالر في 37,50و 2020 سنة دوالر في 36,20 بـ للبرميل النفط أسعارقدر متوسط األزمة. وي

احب النخفاض النمو العالمي )وحالة عدم اليقين التي يبديها ار النفط المصالحاد في أسع اضاالنخفهذا ى دأ
 المستثمرون بخصوص المستقبل( إلى انخفاض في األسواق المالية.

 زمةاألإلغاثة السكان والهياكل للتخفيف من تأثير هذه  مهمة أموال بتخصيصل ومنظمات إقليمية ودولية قامت عدة دو 
 حية.الص

اإلسالمي والحكومات والمؤسسات والدول الشريكة الدولية في  التعاون العامة لمنظمة تعاون األمانة ي هذا الصدد، تفو 
كل لطبيعة الصدمة والظروف الخاصة حسب  19جائحة كوفيد لمكافحة جهودها  توحيد اإلسالمي في التعاون منظمة 

 لية.قليمية والدو اإلة و طنيالو  ياتستو على المضخمة أموال  تخصيص من خاللبلد 

اإلسالمي على  التعاون للجنة التنفيذية لمنظمة  عبر االتصال المرئياالستثنائي ومن نفس المنطلق وأثناء المؤتمر 
تمت ، 2020أبريل  22عقد في اني ذواالستجابة المشتركة ال 19جائحة كوفيد  ارآثمستوى وزراء الخارجية بشأن 

من أجل متابعة  المعنيةاإلسالمي  التعاون ة مؤسسات منظمة شارك( بمCPRائمين )دللين اممثلاة لجن المطالبة بإنشاء
 .تها لهذا الوباءالجهود والمبادرات لمساعدة الدول األعضاء في استجاب
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 الرمليار دو  2,2للتأهب واالستجابة بقيمة االستراتيجي  برنامجال، أطلق البنك اإلسالمي للتنمية وفي نفس السياق
األعضاء الرامية إلى الوقاية من الجائحة  للدولمن خالل دعم الجهود المبذولة  19جائحة كوفيد هة لمواج ريكيأم

 .اوالحد من أثرها والتعافي منه

مليون دوالر لمساعدة دول منظمة  850 مبلغاإلسالمية لتمويل التجارة ية الدولالمؤسسة  خصصتإلى جانب ذلك، 
مليون دوالر(  300رة االستجابة السريعة )في إطار مبادلمدة عامين  ئحةالجاه هذة افحمك اإلسالمي على التعاون 

هذا البرنامج بالتعاون مع تم تنفيذ وقد مليون دوالر( وجسر التجارة العربي األفريقي.  550وبرنامج االستجابة للتعافي )
ر من كثأ بمشاركةة رونياإللكتنصة الملى من أجل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات ع (SMAAR)المغربية شركة ال

تعاون منظمة ال عضو في دولة أفريقية 18من  األنترنتمن خالل ندوات عبر  الدول األفريقيةفريق من األطباء  130
 .للبنك اإلسالمي للتنميةي إلسالمي وبرنامج الربط العكسا

ل منظمة لمساعدة دو  والرون دليم 150غ مبلكما خصصت المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات 
للمعامالت التجارية في  الصادراتمن خالل ضمان تأمين وائتمان  19جائحة كوفيد اإلسالمي على مكافحة و  التعاون 

 اإلسالمي. التعاون ة بالتعاون مع وكاالت ائتمان الصادرات التابعة لمنظمة إطار مبادرة االستجابة السريع

( مبادرة عاجلة لمساعدة الدول األعضاء وتبرع ISFسالمي )إلا التعاون نظمة مالمي لاإلسمن تضاكما أطلق صندوق ال
 بمبلغ مليون دوالر لحساب الطوارئ. لصندوق التضامن اإلسالمي

، بما في ذلك توفير المنتجات والمعدات الرامية إلى مكافحة انتشار الجائحةجهود اندة المسستساهم هذه المبادرات في 
، وتحسين الخدمات الصحية وتبادل المعلومات والخبرات ةالصحفي مجال ين درات العامليز ق، وتعز اسيةألسة االطبي

 ة لهذا الوباء على الدول األعضاء.االجتماعية واالقتصادية والمالي التداعياتبشكل فعال في هذا المجال ومعالجة 

اعدة ات باهظة لمستخصيص ميزانيل من خال زمةاأل هذهوقد اتخذت عدة دول أعضاء تدابير استثنائية لمواجهة آثار 
 الطبية.الغذائية و اإلمدادات توفير الفقراء من حيث 

بسياسات التجارة العالمية ومن  المتعلقةخفض حاالت عدم اليقين ستفيد النمو اإلقليمي أيضا من كما يتوقع أن ي
 ا في التجارة العالمية.فاالنتعا  حتى لو ظل ضعي

هو  2019نستان وباكستان، كان المعدل المتوقع في سنة يقيا وأفغاوشمال إفر  ألوسطشرق الضم اي تالتفي المنطقة 
مناخ األعمال وذلك نتيجة تحسن  2021في سنة  %2,7و 2020في سنة  %2,4قبل أن ينتع  ويصل إلى  0,1%

في  %3الي و حب 2021ة نسل حلو واالستثمارات في البنية التحتية وارتفاع االستهالك الخاص وكذلك زيادة النمو ب
 وعمان والمغرب وقطر واإلمارات.تي ومصر جيبو 

، ة العربيةفي المنطق 19جائحة كوفيد جرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( تقييما أوليا لتكلفة أ
 .2020في سنة  مليار دوالر على الناتج المحلي اإلجمالي 42خسارة قدرها خلص إلى توقع 
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في سنة  %2,9إلى  2019في سنة  %2,4 من الصحراء جنوب أفريقيا في النموقل ك، يتوقع أن ينتإلى ذلة افإض
ثيوبيا وتنزانيا وبوركينا فاسو خاصة في رواندا وكوت ديفوار والسنغال وب 2021في سنة  %3,1ثم إلى  2020 نين وا 

تي من المتوقع ينيا بيساو الرأس االخضر وغالومالوي و انا غوغو و وغينيا وأوغندا وغامبيا وكينيا وموريتانيا والنيجر وت
المنجمية والمنتجات الزراعية، وأيضا نتيجة تحسن  والمحروقات، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط %5أن يتجاوز نموها 

 اخ األعمال وتكثيف اإلنتاج المحلي للمنتجات األساسية.من

ومن  2020في سنة  %2,6إلى  2019في سنة  %2من  النموقل ينت نوقع أأما في دول أوروبا وآسيا الوسطى، فيت
نتيجة النمو المتوقع في أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأرمينيا وجورجيا  2021في سنة  %2,9ثم يرتفع إلى 

استقرار ة جيضا، نتالمحتمل في أسعار منتجات الطاقة التي تشتهر بها المنطقة. وأي الكبيروكرانيا نظرا لالرتفاع وأ
عالوة على ذلك، يتوقع أن يرتفع النمو في  م اإلصالحات الهيكلية.بفضل تقد ساسية الرئيسيةعار المنتجات األأس

طفيف في الطلب المحلي شريطة أن يستفيد النشاط ، مع مراعاة انتعا  2020في سنة  %5,5جنوب آسيا إلى 
تثمار في البنية ودعم االساألعمال  بخصوص لة اليقيناح يفا وتعااالقتصادي من سياسة مالئمة في الهند وسريالنك

 التحتية في أفغانستان وبنغالدي  وباكستان.

في  %2,2لي اإلجمالي للدول اآلسيوية بنسبة الناتج المحنخفض يتوقع أن ي(، ADBوفًقا لتقرير بنك التنمية اآلسيوي )
في  2020 سنةفي  لي اإلجماليالمحاتج نمو الن ديزيأن  كنيمو . 2021 سنةفي  %6,2بنسبة وقد يرتفع  2020 سنة

ندونيسيا )٪2بروناي بنحو  عدم اليقين وشدة الفترة الزمنية التي تسود فيها حالة ( حسب %4,2( وماليزيا )%5، وا 
صين( لدان اآلسيوية. يقدر البنك الدولي أن النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ )باستثناء الالوباء في الب

 .2020 سنةي ف %1,3 إلىض فينخس

 صفقاتالتجزئة والخدمات األخرى؛ وبالتالي تعطلت والبيع بثرت القطاعات الرئيسية، والسيما السفر والسياحة، تأ وقد
 تراجعت ثقة المستهلك والمستثمر.و لعمالة وسبل العي ؛ او األعمال وسالسل التوريد؛ 

والخدمات اللوجستية  جويةت الالرحال تعطلسبب انخفضت ب ةسيويحة اآلمن الجدير بالمالحظة أن تدفقات السياو 
مما أدى إلى تدابير مؤقتة مثل عمليات اإلغالق والحجر  ،ثقة المستهلك واألعمال على مستوى ، وضعف والغذائية
حة لمكاف السفر أو حظر الصادرات على قيودفرض األعمال التجارية المؤقت، و ا غالق و ، زلاالبقاء في المنو الصحي 

 .جائحةلا

، في ظل نمو أقوى في 2020في سنة  %1,8ريكا ومنطقة البحر الكاريبي إلى نمو في أمأن يصل المتوقع ومن ال
وى اإلقليمي وتجديد ثقة المستثمرين في قطاعات البنوك االقتصاديات الرئيسية وانتعا  في الطلب المحلي على المست

 وكولومبيا.كا وغويانا تاريوكوسرجنتين ألايك و والمكسوالطاقة والبنية التحتية في البرازيل 

يمكن أن تنخفض حيث ، وبالنظر إلى هذا الوضع، فإن دول منظمة التعاون اإلسالمي لم َتسلم من ذلك الوضع
، 2021-2020بين سنتي  %40إلى  %15مليون دوالر أمريكي( بنسبة  230يانا )و في غ اإليرادات المتوقعة للنفط
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يانا و أن قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والنقل في غ كما. أسعار النفطفاع بسبب ارتيانا و غلى سلبا عسيؤثر وهو ما 
على غرار  الجائحةصادي بسبب االقت النموفي سورينام، من المتوقع أن ينخفض أما لهذه المخاطر. ستكون عرضة 

فط على نهب والالذ مثللع للس مرتفعة، وسوف تؤثر األسعار ال2020 سنةفي  %5,6بنسبة  2015 سنةانخفاض 
 الخارجية. والمواقفلمالي هو ما سيزيد من تأزم النظام اد السورينامي و االقتصا

في طور م، وقد تعاني مشاريع البنية التحتية عالوة على ذلك، من المتوقع تأجيل االستثمارات الجديدة في سورينا
قطاع سلسلة القيمة  كما أنالبناء. ادي في قطاع صتقاالط النشا يؤثر علىسوف من تأخير في التنفيذ، مما  االنجاز

الفنادق والمطاعم والنقل ومنظمي الرحالت على مستوى البطالة  نتيجة تفشي االسياحية ومصايد األسماك ستتأثر أيض
 .فترة الجائحةية وتوزيع المنتجات السمكية خالل السياح

II. التجارة العالمية 
التي قد و  2020 سنة ٪18,5نسبة تتراوح بين مية بالعالض التجارة قع أن تنخفتو ي، يةالمجارة العمنظمة الت لتوقعاتا وفق

متوسط لى االقتصاد العالمي. يمكن أن ينخفض ع 19كوفيد بعد تأثير وباء  2020 سنةبحلول نهاية  ٪13تصل إلى 
 يفاالقتصادي  رالتطو  نتيجة 2020 سنةفي  ٪33لى إ ٪17األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من  الدولتجارة 

خدمات انخفاض إيرادات السياحة والخدمات اللوجستية و  عالوة علىالسلع باقي اع أسعار النفط و ارتف تأثيرو كل بلد 
بنسبة ، 2020 سنةخالل الربع الثاني من انخفضت التجارة العالمية ، 2020يو ما وفًقا لبيانات األونكتاد فياألعمال. 

 .٪20,4نسبة وأسعار السلع ب 27٪

  .2020 سنةفي صادراتها ووارداتها في  ا برقمينانخفاضجميع المناطق  لتسجأن  يتوقع

تحسنا في ، فقد تسجل معظم المناطق من جديد االنتعا ، إذا تمت السيطرة على الوباء وبدأت التجارة في وبالتالي
 .كأسوأ تقدير ٪24وؤال تفااألكثر  في السيناريو ٪21بحوالي  2021 سنةفي األرقام 

فريقيا يتوقع أن تسجل صادرات ، 19ت كوفيد عياتدا  في إطار بعض مناطق منظمة التعاون اإلسالمي مثل آسيا وا 
من  وزيادة تتراوح 2020 سنةفي  ٪36,2و 8ح ما بين يتراو ا انخفاض (CISوالشرق األوسط ورابطة الدول المستقلة )

تنخفض ينتظر أن ، . إلى جانب ذلكةعالميتجارة المنظمة ال اتانيبتحليل لوفًقا  2021 سنةفي  ٪36,1إلى  8,6
مع  2021 سنةفي  ٪25,1إلى  ٪13,6من  ترتفعأن و  2020 سنةفي  ٪31,6إلى  10واردات هذه المناطق من 

 .العواملباقي افتراض ثبات 

 يلناتج المحلانمو وري في االنخفاض الف إلى 19كوفيد وباء  ؤدي، سي(ECAاللجنة االقتصادية ألفريقيا ) لتوقعاتا وفق
المتأثرة  دولالمن صادرات إفريقيا إلى  ٪51 سوف توجه، . وبالتالي2020 سنةفي  ٪1,8إلى  ٪3,2اإلجمالي من 

 .األكثر تأثرا ولالدمن ستكون من وارداتها  ٪53، في حين أن هذه الجائحةبشدة بـ
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 سنةفي  ٪21و ٪22ل بنسبة األق سالمي علىاون اإلاألعضاء في منظمة التع الدولاردات تنخفض صادرات وو  قد
 .2021 سنةفي  ٪19و ٪23و 2020

تفشي فيروس فترة مليار دوالر أثناء  88 بقيمةالعالمية العربية تنخفض الصادرات يتوقع أن ، وفًقا لدراسة اإلسكوا
يو في سينار ر دوالر ليام 28,1بمقدار و  ٪3المحلي اإلجمالي بنسبة  ، في ظل سيناريو انخفاض الناتجكورونا المستجد

 .٪1,5جمالي بنسبة حلي اإلخفاض الناتج المان

تنخفض الصادرات البينية يتوقع أن ، ٪3، ضمن سيناريو انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة إلى جانب ذلك
يتوقع أن ، ٪1,5بنسبة اإلجمالي  محليج ال، وضمن السيناريو الثاني النخفاض الناترمليار دوال 14العربية بمقدار 
االنخفاض على بعض  هذا سيؤثرو . 2020 سنةمليار دوالر في  4,4بمقدار  يةربت البينية العتنخفض الصادرا

مليار دوالر في  13,8-مليار دوالر في السيناريو األول و 43-قطاعات الصادرات مثل: الطاقة في العالم العربي )
وقع أن تنخفض صادرات تيو ، ر دوالر(ليام 3,8-و ؛والرمليار د 12-نية على التوالي )بيال ةقالسيناريو الثاني( والطا

، ٪13تنخفض الصناعة الميكانيكية والكهربائية بنسبة ، و ٪71بنسبة  هذه الدولوالمواد الكيميائية في  المعادنقطاع 
 .2020 سنةفي  ٪8راعية والغذائية بنسبة تنخفض المنتجات الز و 

دوالر في ظل سيناريو انخفاض الناتج  مليار 111مقدار العالمية ب يةرباردات العتنخفض الو يتوقع أن ، رى خية أحن نام
تنخفض كما يتوقع ان مليار دوالر في ظل السيناريو الثاني.  35تنخفض بمقدار و  ٪3المحلي اإلجمالي بنسبة 

 سنة ني فيالثاالسيناريو  مليار دوالر في 8,1وول و األيمليار دوالر في السينار  26 الواردات العربية البينية بمقدار
 5,3مليار دوالر في السيناريو األول و 17تنخفض الواردات العربية البينية بمقدار يتوقع أن ، ذلك . إلى جانب2020

 .2020 سنة مليار دوالر في السيناريو الثاني في

 نخفاضيناريو افي ظل س الردو  ليارم 89ار بمقد فطيةالن تة من المنتجاتنخفض الواردات العربية العالمييتوقع أن و 
. ٪1,5مليار دوالر في حالة انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  28وبنسبة  ٪3لي بنسبة اإلجماالناتج المحلي 

، ٪51بة سة بنتنخفض واردات العالم العربي من الصناعات الميكانيكية والكهربائييتوقع أن ، بالنسبة للقطاعات األخرى 
 .2020 سنةفي  ٪14سبة بن ئيةراعية والغذاالمنتجات الز و ، ٪17ة بنسبئية المواد الكيمياو 

ستكون و  ايوميمليون دوالر  550ما يقرب من بفي خسارة المنطقة العربية وف تتسبب والواقع أن أسعار النفط السائدة س
ير بين يناما  وخالل الفترةللنفط. درة المص الدولارنة بخسائر مكاسب مستوردي النفط داخل المنطقة ضئيلة مق

. وتعادل خسارة مال السوق مليار دوالر من رأس  420ركات في المنطقة ت الش، خسر 2020مارس  شهرصف ومنت
 من إجمالي الثروة اإلقليمية. ٪8الثروة الناتجة عن ذلك 

 33,3 قل منلينت %17,6بنسبة  الميةالعرة اجارتفع حجم الت، 2019وفقا لبيانات تقرير منظمة التجارة العالمية لسنة 
ك أساًسا إلى ارتفاع ويرجع ذل ،2018تريليون دوالر أمريكي في سنة  39,2إلى  2017أمريكي في سنة  تريليون دوالر

األدوية والمعادن( وأسعار و المصنعة )المالبس والمنسوجات،  الموادأسعار السلع األساسية )الطاقة، المواد الغذائية، 
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النامية )آسيا( والدول األقل صادات االقت ، ومشاركةالعمالت( ة منمجموعبل مقارو والر األمريكي/ اليو الدف )ر صال
مية، وآخر التطورات في اتفاقيات التجارة اإلقليمية، والتجارة من حيث القيمة المضافة والتجارة نموًا في التجارة العال

التصاالت، وات يا المعلوماات )تكنولوجل التجارة، تجارة الخدمأج من معالرقمية )تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة، الد
تريليون دوالر أمريكي وتمويل  5,7( )في الواليات المتحدة ورابطة الدول المستقلة والصين ، النقل، االستشاراتفرلسا

 التجارة(.

، 2018في سنة  %3ة نسبة بيم، ارتفعت تجارة السلع العال2019حسب تقرير منظمة التجارة العالمية في يوليو 
بنسبة  2017 ة(، أي أقل من النمو الذي تم تحقيقه في سن%2,9جمالي )حلي اإلتج الميف الناوزة بشكل طفمتجا
 القيود التجارية.وذلك نتيجة التوترات التجارية وارتفاع مستويات  4,6%

، أي بما يعادل نسبة 2017 ةسن %17,33مقابل  %19,48بنسبة  2018ارتفعت الصادرات العالمية في سنة 
تريليون دوالر سنة  19,69إلى  2017يون دوالر سنة تريل 17,57لعالمية من دات الت الوار كما انتق، 11,5%
بعض قوة  مقابل ار السلع ومعدل صرف الدوالر األمريكينتيجة تقلبات أسع %17,7، بما يعادل ارتفاعا بنسبة 2018

 .عمالتال

اهم الرئيسي في يه آسيا هي المسف ت الذي كانتاقة في الوقالغالب بارتفاع أسعار الط ت فياالصادر الزيادة في  وتفسر
زيادة الواردات العالمية. ارتفعت صادرات السلع العالمية من الوقود ومنتجات التعدين والسلع المصنعة والزراعة بنسبة 

سنة مليار دوالر أمريكي في  8.779 همجموع رت االقتصادات النامية ماصد  وقد على التوالي.  %5و %8و 23%
 ل نموا.ن البلدان األقدوالر أمريكي م ارملي 193نها ، م2018

يث وسجلت التجارة في الخدمات التجارية نموا قويا للعام الثاني على التوالي، ح %10ارتفعت قيمة تجارة السلع بنسبة 
 .2018تريليون دوالر في سنة  5,63ارتفعت بنسبة تصل إلى 

بين قطاعات من ( %15ت )نمو في الصادرا لىالتصاالت أعلمعلومات والى ذلك، سجلت تكنولوجيا اإافة ضباإل
، تتصدرها خدمات الكمبيوتر. وقد كان نمو الصادرات من الخدمات التجارية هو األعلى في 2018الخدمات في سنة 

وكانت  في روسيا. (الفيفا)الم العكأس  تنظيم ، ويعزى ذلك جزئيا إلى2018( في سنة %12الدول المستقلة ) رابطة
الصادرات بنسبة  ارتفعتحيث القيمة( من بين الدول النامية، حيث  تجارية )منللخدمات الئيسي ر الر المصد   نيالص
 .2018في سنة  17%

III.  في منظمة التعاون اإلسالمي مستجدات التجارة الخارجية للدول األعضاء 
 (OCI 2025إلسالمي )ن اتعاولنظمة امخطط العمل العشري الجديد لم .أ
بإسطنبول بالجمهورية التركية، تمت  2016عقده في أبريل ذي تم الثالثة عشرة المية مة اإلسالؤتمر القل مخال

رة البينية لدول منظمة التعاون من إجمالي التجا %25المصادقة على مخطط عمل عشري جديد يهدف إلى بلوغ حصة 
 .2025-2016والذي يشمل الفترة ( OCI 2025) 2025اإلسالمي بحلول سنة 
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مة التعاون اإلسالمي بعقد اجتماع سنوي للتنسيق بين مؤسسات منظمة لمنظ األمانة العامة بادرت الصدد، وفي هذا
 .2015( في كل شهر ديسمبر ابتداء من سنة ACMOIالتعاون اإلسالمي )

( TISC) واالستثمار نة الفرعية حول التجارةللجن: ايفرعيت ، تم إنشاء لجنتين2015وخالل االجتماع األول في ديسمبر 
نمية التجارة، واللجنة الفرعية حول تنمية القطاع الخاص والتمويل تحت إشراف سالمي لتمركز اإلشراف التحت إ

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

المي المكلفة بالتجارة إلسون ااة التعرعية حول التجارة واالستثمار أربع اجتماعات لمؤسسات منظموعقدت اللجنة الف
مارس  10–9بالدار البيضاء و 2017مارس  7-6بمراك  و 2016س مار  17-16ربية )ة المغبالمملكواالستثمار 

ؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل واجتماعين فنيين في جدة بمقر الم ،بمراك ( 2019بمراك  وفاتح أبريل  2018
  (.2017راير فب 9و 2016مايو  27عضاء )األ اتسسطة المؤ التجارة من أجل تنسيق أنش

لة وهي: تنمية الصناعة الحالل، ومبادرة الشباك الموحد وتسهيل التجارة، وتطوير تكاميع مم خمسة مشار وقد تم تقدي
الخاص وكاالت تشجيع االستثمار في الدول األعضاء وتنمية القطاع المنتجات االستراتيجية؛ وتنمية االستثمار ودعم 

 ع الصغرى والمتوسطة. اريمشالو 

ماعات األعمال ولقاءات البائعين والمشترين بالشراكة بين واجت ض عامة ومتخصصة،م معار تم تنظيالصدد، هذا وفي 
التجارة ومعهد توحيد المواصفات والمعايير للدول المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 

نمية بين سنتي ك اإلسالمي للتكز أنقرة والبنر مو ية التجارة سالمي لتنملقدرات من قبل المركز اإلا اءنب مجوبرا ،ةاإلسالمي
 .2020و 2017

حول التجارة واالستثمار  اللجنة الفرعية، قررت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي عقد اجتماع 2019منذ مايو 
ومات من معلال كافةجمع ل يةة إلكترونتجارة منصسالمي لتنمية الاإل كزمر أنشأ البشكل افتراضي. وفي هذا اإلطار، 

 .اإلسالمي التعاون ية لمنظمة اتتقديمه إلى االجتماعات المؤسسو تقرير  إلعداد هذه اللجنةء أعضا

 سالميالتجارة العالمية لدول منظمة التعاون اإل .ب
في  يةنماء في التة التعاون اإلسالمي والشركنظملمة التابع ساهمت الجهود التي تبذلها الدول األعضاء والمؤسسات

رجية والبينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي على الرغم من التقلبات في أسعار السلع جم التجارة الخاتحسين ح
دول ع العمالت المحلية، وكذلك الوضع الجيوسياسي واالقتصادي لأسعار الصرف خاصة الدوالر األمريكي مو األساسية 

 اون اإلسالمي.لتعا مةمنظ

رة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التجا ، بلغتالمشتركة شطة والمشاريعمن هذه األنوعلى الرغم 
 %10,6ادل انخفاضا بنسبة ، أي بما يع2018في سنة  %9,22مقابل  2016من التجارة العالمية في سنة  9,29%

 .ةنتيجة البيئة االقتصادية الدولي
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في تحسين نمو سات المنظمة، فذته جميع مؤسن ذياإلسالمي المة التعاون عمل العشري الجديد لمنظال امجرنب ساهم
، 2018تريليون دوالر في سنة  3,6إلى  2016تريليون دوالر في سنة  3حجم تجارة الدول األعضاء والذي ارتفع من 

: توغو، تية خالل هذه الفترةول اآلالد نم %20من  بفضل نمو التجارة بأكثر %20وهو ما يمثل زيادة بنسبة 
مان، المالديف، أوغندا، مصر، العربية السعودية، غينيا، باكستان، موريتانيا، ع  ن، ليبيا، حادية، بنياالت القمرانستان، أفغ

 يق.ان، ماليزيا، اليمن، البحرين، قيرقيزيا، سيراليون وموزمبألبانيا، إندونيسيا، قطر، المغرب، أذربيج

يار دوالر أمريكي بما مل 492المتحدة )مارات العربية اإلبينية فهي: التجارة ال الفاعلة الرئيسية في مجال جهاتلا أما
لمملكة العربية اثم (؛ %12,2مليار دوالر؛  438,6من حصة التجارة البينية(، تليها ماليزيا ) %13,7يعادل نسبة 
ندونيسياو (؛ %10,4دوالر؛ ار ليم 391)يا تركو (؛ %12مليار دوالر؛  429,7السعودية ) دوالر؛  ارليم 371,1) ا 

يران )و (؛ 10,3% مليار  110,4مصر )و (؛ %3,1مليار دوالر؛  112,5قطر )و (؛ %3,6دوالر؛  مليار 128,6ا 
مليار  84والجزائر) (%2,4مليار دوالر؛  86,4لعراق )او  ،(%2,8مليار دوالر؛  102باكستان )و (؛ %3,1دوالر؛ 
تعاون ة المنظمء في األعضاالدول تجارة  من إجمالي %74ول العشر مجتمعة هذه الدسجلت . (%2,4؛ دوالر

 .أمريكي تريليون دوالر 2,6اإلسالمي، بما يعادل 

تسهيل التجارة من حيث البنية التحتية وفًقا لبيانات البنك الدولي، ركزت عدة دول أعضاء جهودها أيًضا في مجال 
نيا، : سوريا، موريتانجد %5ها نمو  تجاوز معدل . ومن بين الدول التي2018-2016 رةل الفتللطرق والمطارات خال

جيبوتي، كوت ديفوار، الكاميرون، ألبانيا، الصومال، تشاد، ليبيا، إندونيسيا، العراق، نيجيريا، المالديف، قيرقيزيا، 
 وبنين. أوزبكستان

 سالميتجارة خدمات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل .ت
التجارة العالمية من الخدمات ارة، بلغت تنمية التجمي لاإلسالالمركز  وحسابات 2019ألونكتاد في يوليو انات البي اقفو 

مليار دوالر  895مليار دوالر أمريكي مقابل  811 قيمة 2016التجارية لدول منظمة التعاون اإلسالمي في سنة 
ون منظمة التعامن التجارة اإلجمالية ل %24,8و مومن الن %10، وهو ما يعادل نسبة 2018أمريكي في سنة 

من خدمات النقل والسفر وغيرها منها  %82أكثر من حيث تتألف  .الخدمات منلعالمية من التجارة ا %9و اإلسالمي
 (.%18من الخدمات )

ليزيا وتركيا وماة دية السعو الخدمات فهي: اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربي أما أهم الدول الفاعلة في تجارة
ندونيسيا و  من إجمالي تجارة دول  %51دول العشر مجتمعة هذه السجلت  ا ولبنان.ر ونيجيريومص قطر والكويتوا 

  .2018منظمة التعاون اإلسالمي في سنة 

لية: من التجارة العالمية في الدول التا 2018في سنة  %10ر من باإلضافة إلى ذلك، مثلت تجارة الخدمات أكث
ي، موزمبيق، الكويت، األردن، قطر، وتية المتحدة، جيبرات العربإلماا، األباني المالديف، لبنان، البحرين،ل، ماصو ال

 وتوغو. قيزياأذربيجان، المغرب، ماليزيا وقير 
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، (%29(، النقل )%32,9ر )اسفعلى النحو التالي: األ 2018نة سبين الدول األعضاء  المتداولةتوزع أهم الخدمات 
(؛ الخدمات الحكومية %10ية )ر ت والملكية الفكن والمعاشاأميالتو لمالية (، الخدمات ا%11,2) ركاتلشل ى خر أ خدمات

والتصنيع ( وخدمات البناء %4,8(؛ خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )%7,5والشخصية والثقافية والترفيهية )
 (.%4,7والصيانة )

 تلية بلغت ماي بتحويالاإلسالم اون التعألعضاء في منظمة دول افي الة المسلم ت األقلياتعالوة على ذلك، قام
 ة.ر من الخدمات المصد   %18 ما يعادل نسبة ، أي2018 سنةار دوالر أمريكي في ملي 160حوالي 

IV. ن اإلسالمي الوضع الراهن للتجارة البينية لدول منظمة التعاو 
بيرة ادة كينية( زيردات البلوامي )الصادرات البينية   اسالاإلن التعاو  سجل حجم التجارة بين الدول األعضاء في منظمة

، وهو 2018مليار دوالر أمريكي في سنة  751,5إلى  2016مليار دوالر أمريكي في سنة  556,32من حيث انتقل 
ي ف ييكمر دوالر أمليار  2بأزيد من  جارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمينمو الت نتيجة %35ما يمثل نمًوا بنسبة 

ي يةدو عالعربية السة والمملكة اإلمارات العربية المتحد ندونيسوالعراق وا  مان ومصر وماليزيا يا والبحرين وباكستان وع  ران وا 
 وأذربيجان.بكستان وأوز ونيجيريا وكازاخستان  والكويت والجزائر وبنغالدي  وتركيا وأفغانستان 

 في الدار 2017مارس ، راك في م 2016مارس عات )اجتما 4 ارمتثة واالسحول التجار ، نظمت اللجنة الفرعية لذلك
 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي شاركت فيهافي مراك (  2019أبريل في مراك  و  2018مارس ، البيضاء

ة اإلسالمية ليدو ال سةؤسمقر المبفي جدة  فنياجتماع يم كما أقالتجارة واالستثمار والخدمات الفنية. العاملة في مجال 
 .(2017فبراير و  2016مايو ضاء )مؤسسات األعلتنسيق أنشطة ال تمويل التجارةل

وفًقا ألرقام نموذج الجاذبية الذي طوره المركز اإلسالمي لتنمية التجارة من بيانات الخريطة التجارية لـمركز التجارة 
 5,3البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي بلغت حوالي جارة ت التناكاالدولي وبيانات صندوق النقد الدولي، يالحظ أن إم

إلى  %33,4 يتراوح ما بينمنها ويمكن أن  %21تم استغالل سوى م يول ،2018في سنة  يدوالر أمريكتريليون 
 بين الدول األعضاء بشكل تدريجي. التعريفيةوغير  التعريفيةإذا تم رفع الحواجز  74%

 واآلالت ميةالمنجت روقاالمحاإلسالمي بشكل رئيسي من:  التعاون منظمة البينية لدول ات التجارة يتتكون إمكان
الحديد و ؛ والدراجات لسيارات والجراراتؤلؤ واالميكانيكية والل واآلالت واألجهزة وملحقاتهامالبس ئية والالكهرباات معدالو 

المواد المستحضرات الصيدالنية و و الدهون والزيوت النباتية والحيوانية؛ و الحبوب؛ و والصلب واألصناف ذات الصلة؛ 
 .لسينمائيةافية أو ار توغفو الاألجهزة ت و األدواوية و العض ةالكيماوي

األساسية اإلسالمي تتركز على المنتجات  التعاون لمنظمة  من التجارة البينية %75 وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من
 .2018 سنة في النفطيةغير 
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رى خاألالدولية ة و ات اإلقليميساهمت الجهود المشتركة لبرامج مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والشراكة مع المنظم
في سنة  %18,69األعضاء من  ي من إجمالي تجارة الدولجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمالت حصة ي رفعف

نتيجة نمو حصة التجارة البينية لمنظمة  %12,5، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2018في سنة  %21,02إلى  2016
وأوغندا وغامبيا ومالديف  رين وبنينانا والبحيوغو ن تاوأفغانس وغوالعراق وتن م %50التعاون اإلسالمي بمعدل يفوق 

يرا  والمملكة العربية السعودية والنيجر وألبانيا.ن وموريتانيا وأذربيجان وا 

 :2018( في سنة %25التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي )دولة هدف  28حوالي حققت ضافة إلى ذلك، باإل
 يكستان(، طاج%61(، الصومال )%61,8(، البحرين )%74,3يا )مبغاثم ؛ (%74,4( دانتليها السو  ،%75جيبوتي 

(، %40,8مان )(، ع  %43,1(، السنغال )%43,3(، سوريا )%43,4(، النيجر )%59,4ان )(، أفغانست60,5%)
ة حدتالعربية الم(؛ اإلمارات %37,5(، توغو )%37,9(، مالي )%39(، األردن )%39,9(، بنين )%40,6لبنان )

باكستان (، %32,3(، مصر )%32,7) (، إيران%35(، العراق )%35,8(، اليمن )%35,9كستان )وزبأ (،36,4%)
 (.%25( وأذربيجان )%25,1(، كوت ديفوار )%26,2(، الكويت )%27,6) قيزيا(، قير %28,5(، تشاد )31%)

ندونيسيا والمغرب و وسورينام  بون غاو  ا وغينيايزييانا ومالو غألبانيا وموزمبيق و  التالية:دول توصى الباإلضافة إلى ذلك،  ا 
، بتنويع عرضها القابل %15التي تقل تجارتها البينية عن والجزائر، وقطر وبروناي وبنغالدي  وكازاخستان ونيجيريا 

متمثل في للتصدير في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي من أجل استكشاف أسواق جديدة قصد تحقيق الهدف الجديد ال
 .2025في سنة في منظمة التعاون اإلسالمي ية ة البينجار لتا إجمالي نم 25%

مليار دوالر أمريكي  322,8حيث انتقلت من  %21لدول منظمة التعاون اإلسالمي بنسبة  ارتفعت الصادرات البينية
ار دوالر ملي 321,5ة من ، وارتفعت الواردات البيني2018مليار دوالر أمريكي في سنة  390,5إلى  2017في سنة 

. أهم الدول الفاعلة %12,3مسجلة تحسنا قدره  2018مليار دوالر أمريكي في سنة  361إلى  2017في سنة  مريكيأ
مليار  140,5هي: اإلمارات العربية المتحدة التي سجلت  2018في التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي في سنة 

(؛ %11مليار دوالر؛  82,8بية السعودية )العر  ها المملكة، تليية للمنظمةبينتجارة الال من %18,7دوالر أمريكي بنسبة 
(؛ %6مليار دوالر؛  45,6(؛ ماليزيا )%6,2مليار دوالر؛  46,5(؛ إندونيسيا )%9,3 ر دوالر؛مليا 69,6ثم تركيا )

 كستان(؛ با%4ر؛ والد مليار 30,6(؛ مصر )%4,7مليار دوالر؛  35,1(؛ العراق )%5,1مليار دوالر؛  38,4إيران )
ه الدول العشرة مجتمعة نسبة (. سجلت هذ%3,8ر دوالر؛ مليا 28,4(؛ وسلطنة عمان )%3,8ار دوالر؛ ملي 28,7)

 مليار دوالر أمريكي. 546,2بما يعادل إجمالي  2018من التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي في سنة  72,7%

مجلس على النحو التالي:  2018في سنة مي اإلسالة التعاون لمنظمة البينية جار توزيع الت نكا على المستوى اإلقليمي،
(، ودول أفريقيا %21(، ثم دول الشرق األوسط )%28، تليها الدول اآلسيوية )%40ج العربية الخليالتعاون لدول 

 (.%5( ودول اتحاد المغرب العربي )%6جنوب الصحراء )
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 قاليم:التجارة البينية داخل األ 
 استثمارية لتسهيل التجارة البينيةالسنوات األخيرة سياسات تجارية و  خاللضاء لدول األعسات اسكومات ومؤ ح عتوض

طرق ت اللوجستية مثل الطرق و المنصا إنشاء علىاإلسالمي. تتركز هذه السياسات  التعاون واألقاليمية في منظمة 
بالتعاون مع الجمارك  داك الموحظمة الشبنأة متتألتخزين و ات الجافة ووحدالسريعة والمطارات والموانئ والموانئ االسيار 

 .التجارة واالستثمار تنميةياحة ووكاالت ومكاتب الس

، ، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنميةرة، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجاعلى مستوى منظمة التعاون اإلسالمي
هيئات تنمية التجارة ت مثل منتديا ن األنشطةمديد عال ،أنقرةركز ، وملزراعةوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة وا

لزيادة تعزيز  اللقاءات الثنائية، و واالستثمارالتجارة االجتماعات رفيعة المستوى حول ، و تشجيع االستثمار وكاالتو 
 التجارة واالستثمار داخل منظمة التعاون اإلسالمي.

 2016 سنة فير أمريكي والمليار د 118,1مي من السإلان و ظمة التعامنل دو لقاليم داخل األارتفعت التجارة البينية 
 المبادالت فيالمسجلة الزيادة  نتيجة %40,1، أي بزيادة قدرها 2018 سنة ر أمريكي فيالمليار دو  165,4 إلى

والر ار دملي 24,2( العربية الخليجلدول مجلس التعاون  منمنظمة التعاون اإلسالمي دول  ة البينية معيالتجار 
أفريقيا جنوب و مليار دوالر أمريكي(،  4,3ط ) الشرق األوسو (، مليار دوالر أمريكي 15,3) دول آسيا و  ،)يكأمري

 مليون دوالر أمريكي(. 389,3المغرب العربي ) اتحاد مليار دوالر أمريكي( و  3,3الصحراء )

من انتقلت ث حي ،%21ة بنسب ين اإلسالمتعاو لمنظمة ال التجارة البينية داخل األقاليم منارتفعت حصة التجارة و 
 .2018 سنةفي  %51,4إلى  2016 سنةفي  42,4%

قليمية  األقاليمزيادة ممكنة بفضل تعزيز التعاون داخل وقد أصبحت هذه ال من خالل وجود اتفاقيات تعاون ثنائية وا 
ارة ة للتجات العاليمكانإلمات ذات االخدالمنتجات و التكامل التجاري من خالل  بفضل أيًضاو بشأن التجارة واالستثمار 

األعضاء في منظمة التعاون  أمريكا الالتينيةاآلسيوية ودول الدول العربية و جنوب الصحراء و  أفريقيادول بين 
 اإلسالمي.

منظمة التجارة البينية ل منلدول اتحاد المغرب العربي  داخل األقاليمومع ذلك، نالحظ انخفاضا في حصة التجارة 
 ه الفترة.والمغرب خالل هذتونس خفاضها في كل من ة اننتيج %2,9نسبة باإلسالمي  اون التع

مليار  44,8 بحصة: اإلمارات العربية المتحدة يه 2018 سنةفي داخل األقاليم البينية ي التجارة أهم الدول الفاعلة ف
كي؛ ريأمدوالر  مليار 15,7كيا )ا تر تليه ،اليمداخل األقمن التجارة البينية  %27,1 أي ما يعادل ،دوالر أمريكي

المملكة و (؛ %7,9مليار دوالر أمريكي؛  13ماليزيا )و (؛ %8,7، الر أمريكيمليار دو  14,4) إندونيسياثم (؛ 9,5%
ع مان سلطنة و (؛ %5,8مليار دوالر أمريكي؛  9,6البحرين )و (؛ %5,8مليار دوالر أمريكي؛  9,6العربية السعودية )

يرانو (؛ %4,9؛ يريكر دوالر أممليا 8) مليار دوالر أمريكي؛  4,4كازاخستان )و (؛ %3,9الر أمريكي؛ ار دو ملي 6,5) ا 
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مليار دوالر  130,4 مجتمعةالعشرة  وقد سجلت هذه الدول(. %2,7مليار دوالر أمريكي؛  4,4ر )( ومص2,7%
 .2018 سنة فيالبينية من التجارة األقاليمية  %78,8 أي ما يعادل ،أمريكي

 ية:البين ألقاليميةرة االتجا 
ر المليار دو  16,1من انتقلت  حيثجه و تلنفس ا اإلسالميتعاون لدول منظمة ال ةالبيني رة األقاليميةالتجاشهدت 

التي الزيادة نتيجة  %40,6أي بزيادة  ،2018 سنة ر أمريكي فيالمليار دو  225,1إلى  2016 سنة أمريكي في
مليار  46,7 اإلسالمي في حدود التعاون دول منظمة باقي مع  لعربيةا الخليجلدول  منطقة مجلس التعاون  شهدتها

مليار دوالر  3,3مليار دوالر أمريكي(، ودول اتحاد المغرب العربي )  15,1ية ) تليها الدول اآلسيو ر أمريكي، دوال
ة اليمياألقتجارة راجعت الذلك، تمليار دوالر أمريكي(. باإلضافة إلى  2,4دول إفريقيا جنوب الصحراء ) و أمريكي(، 

تركيا والعراق  كل من ليمية فيانخفاض التجارة األقاتيجة كي نأمريليار دوالر م 2,6 بحوالياألوسط في دول الشرق 
 واألردن ومصر.

، حيث %21,5التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي بنسبة  من، ارتفعت حصة التجارة األقاليمية من جهة أخرى 
 .2018 سنةفي  %69,9إلى  2016 سنةي ف %57,6 من قلتانت

: اإلمارات العربية المتحدة يه 2018في  اون اإلسالميالبينية لمنظمة التع ألقاليميةفي التجارة الة أهم الدول الفاع
 47,9ة )تليها المملكة العربية السعودي ،من التجارة األقاليمية %23,6 أي ما يعادلمليار دوالر أمريكي  53,1 بحصة
كي؛ مليار دوالر أمري 19,2يران )إ (؛%11,3أمريكي؛ مليار دوالر  25,5تركيا )ثم (؛ %21,3كي؛ أمريدوالر مليار 
 7,9(؛ مصر )%3,6مليار دوالر أمريكي؛  7,9(؛ إندونيسيا )%4,3مليار دوالر أمريكي؛  9,6(؛ ماليزيا )8,5%

( %2,4ر دوالر أمريكي؛ ليام 5,3يت )؛ الكو (%3,1ي؛ أمريك مليار دوالر 6,9(؛ قطر )%3,5؛ أمريكي مليار دوالر
أي ما مليار دوالر أمريكي  187,2 مجتمعة العشرة ولالدهذه  سجلت(. %1,7ر أمريكي؛ مليار دوال 3,9)ونيجيريا 

 .2018 سنةمن التجارة األقاليمية في  %83,2 يعادل

داخل  ت التي تمتادالالمبناطق ين المسالمي باإل اون التعالدول األعضاء في منظمة  فاقت مبادالتوخالصة القول، 
ا بفضل التكامل ضق واعدة جديدة وأي، وذلك نتيجة دخول أسوا2018و 2016 سنتيبين  دةة على حمنطقكل 

االقتصادي والتجاري وعودة تنظيم البعثات التجارية والمعارض التجارية العامة والمتخصصة ومنتديات األعمال 
 مي.تيجية بين دول منظمة التعاون اإلسالسترات االلمنتجابائعين لواجتماعات المشترين وال

V. حواجز التعريفية وغير التعريفيةال آثار 
الكبيرة التي تبذلها الدول األعضاء واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات التابعة ى الرغم من الجهود عل

 الحواجز.من  لعديدهناك اال تزال لها لتعزيز التجارة البينية والحد من الحواجز، 
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إجراء تجاري  15431تطبيق حوالي ، تم 2020مارس  لشهر (GTA) ةلعالمية ايالتجار  التحذيراتت ئياوفًقا إلحصا
 شركائها التجاريينومع اإلسالمي  التعاون عرقلة توسيع التجارة البينية لمنظمة  في ساهممن قبل الدول األعضاء، مما 

 الواردات علىضرائب ال: نجدير التي تطبقها الدول األعضاء تدابالين من بو  .2018و 2015 سنتيبين  أيضا
 الصادرات على ضرائبالو حالة(،  1392ا عانات التصدير )و ة(، حال 1414المالية ) المساعداتو  حالة(، 5987)
ة لحمايابير الة(، وتدحا 729حالة(، وتراخيص االستيراد ) 838) التعريفيةتدابير االستيراد غير و حالة(،  1227)
حصص و حالة(،  374وتدابير التصدير غير التعريفية )حالة(،  417حالة(، وتدابير مكافحة اإلغراق ) 582)

حالة(،  274) الستثمارات األجنبية المباشرةالحوافز المالية لـو حالة(،  281المحتوى المحلي )و حالة(،  362تيراد )االس
الة( ح 243حالة( وحظر االستيراد ) 252)  رداتالوا على يةالمحلئب الضراو حالة(،  271التصدير ) رخصو 

 حالة(. 202لتصدير )وحصص ا

(، تركيا 2209إجراء(، كازاخستان ) 3909التالية: إندونيسيا ) الدولئيسي من قبل ذه التدابير بشكل ر ه تم تطبيقوقد 
(، 288لمغرب )(، ا495) (، مصر1154ية )(، المملكة العربية السعود1578(، ماليزيا )1740(، باكستان )1965)

 (.199( واألردن )204ي  )(، بنغالد228(، تونس )229المتحدة )ات العربية (، اإلمار 233نيجيريا )

حالة(، تركيا  254ماليزيا ): اإلسالمي التعاون منظمة  لكافة دوللهذه التدابير آثار سلبية على التجارة البينية  تكانو 
(، 148دية )عربية السعو (، المملكة ال154(، إندونيسيا )155)مصر (، 222حدة )بية المت(، اإلمارات العر 233)

(، قطر 70األردن ) ،(82(، الكويت )83(، إيران )84المغرب )(، 88(، عمان )97) (، البحرين110باكستان )
 (.51) ( وتوغو51لبنان ) ،(53أوغندا ) ،(53الجزائر ) ،(56(، بنغالدي  )58(، أذربيجان )66(، تونس )68)

تساهم غير أنها ن، لوطنية وأنشطة الفاعلين االقتصادييات ايقتصادبعض هذه التدابير تهدف إلى حماية االأن  صحيح
 اإلسالمي. التعاون عرقلة توسيع التجارة البينية لمنظمة  بطريقة أو بأخرى في

ينية، خاصة في الب تجارةزيز اللتع سائلو اإلسالمي  التعاون منظمة  وأجهزةوفي هذا الصدد، طورت الدول األعضاء 
 التجارة. تسهيلمجال 

VI. التجارة البينية أدوات تعزيز 
بين دول منظمة التعاون اإلسالمي، يتعين على مؤسسات ودول منظمة التعاون القتصادي والتجاري لتعزيز التعاون ا

 OCI)مي اإلسالتعاون منظمة الاإلسالمي والقطاعين العام والخاص أن تساهم في تنفيذ مخطط العمل العشري ل
التجارة  اللجنة الفرعية حولة المتكاملة المصادق عليها من طرف شاريع الخمسخاصة من خالل إنجاز الم ،(2025

في مجال التدريب المهني ومهن التجارة الدولية،  وتأهيل الكفاءاتواالستثمار والسيما األنشطة المتعلقة بتسهيل التجارة 
قاءات المشترين والبائعين التجارية ولعارض، والمعارض الدولية ، والبعثات الم كة فيالمشار لشباب، و وتمكين المرأة وا

وتظاهرات األعمال، مع تخفيف اإلجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية واالستثمار يجية والخدمات االسترات للمنتجات
بإنشاء  التعريفمن خالل  عضاءل األن الدو جارية بيالبيني لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل تعزيز المبادالت الت
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، يعد تنويع العرض القابل للتصدير من جهة أخرى و مارك. لتجارة الخارجية وتحديث إدارات الجاك الموحد لأنظمة الشب
 ضرورة لتنمية التجارة واالستثمار فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي.

واالنضمام المي على إنشاء منطقة للتبادل الحر اإلسعاون مة التء في منظومن المهم أيضا أن تعمل الدول األعضا
اإلسالمي في مجال  التعاون داخل أقاليم منظمة بين و  القيمةودمج سالسل  ثماراتلى المبادئ التوجيهية لتسهيل االستإ

وية األدجات و المنسو غذائية و صناعة الحالل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والخدمات اللوجستية والنقل والصناعة ال
 .ات كبيرةالدول األعضاء بإمكانيتتوفر عليها تجددة التي والجلود والسيارات والطاقات الم

VII. 2019ــ  2018(طة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أنش موجز( 
عدة  لتجارةلتنمية امنظمة التعاون اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي ات البينية لفي إطار تنمية التجارة واالستثمار 

 :نذكر منها 2019و 2018يات بين سنتي فعال

 ارة واالستثمار:تنمية التج 

 ؛2020دبي اإلسالمي في إكسبو  التعاون  يرية لمشاركة منظمةخمسة اجتماعات تحض -

إلى  6في الفترة من  العاصمة الكويتباإلسالمي  التعاون لمعرض التجاري لدول منظمة لاالستثنائية  الدورة -
 ؛2018فبراير  10

 16 إلى 13من  ،اإلسالمي التعاون منظمة األعضاء في  ألثاث والديكور الداخلي للدولاني لالث معرضلا -
 ، المملكة العربية السعودية؛جدةب 2018مارس 

 20من  ،اإلسالمي التعاون لمعرض الصناعات الغذائية للدول األعضاء في منظمة  الحادية عشرةالدورة  -
 سعودية؛ة اللعربيملكة االم ،جدةب 2018مارس  23إلى 

إلى  26اإلسالمي"، من  اون التعمنظمة في لدول األعضاء للعالي ات التعليم االدورة الرابعة لمعرض "خدم -
 ؛يةمملكة المغربال ،الدار البيضاءب 2018أبريل  29

مركز الرة و يل التجا، نظمت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمو ةاإلفريقي ةالعربي ةر التجار و في إطار برنامج جس -
قيا ادير ودول غرب إفريمنتدى أعمال دول اتفاقية أغ"غادير ة التفاقية أ تنمية التجارة والوحدة الفنيالمي لاإلس

 ؛يةالمغربالمملكة الدار البيضاء، ب 2018مايو  11و 10يومي  ،"اإلسالمي التعاون األعضاء في منظمة 

 2نوفمبر إلى  29سالمي، من اإل تعاون الظمة اء في منلمنتجات الحالل للدول األعضالسادس لمعرض ال -
 ؛ةتركيالجمهورية ال، لسطنبو بإ 2018ديسمبر 

 13إلى  7اإلسالمي، من  التعاون تجاري للدول األعضاء في منظمة دسة عشرة للمعرض الالدورة السا -
 جمهورية العراق؛، في بغداد 2019أبريل 
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إلى  9من  ،اإلسالمي لتعاون امة ي منظعضاء فلدول األفي ا كاللوجستيو المعرض والمنتدى حول النقل  -
 ر البيضاء؛الداب 2019ل أبري 11

سبتمبر  6إلى  4من  ،(Muslim World Biz)واالستثمار ألعمال اإلسالمي ل منتدىلالدورة التاسعة ل -
 ماليزيا؛، كوااللمبورب 2019

إلى  28من  لفترة، في ااإلسالمي التعاون لمنتجات الحالل للدول األعضاء في منظمة السابع لمعرض ال -
 التقليدية صناعةالسياحة وال االستثنائية لمعرض والدورة، ةتركيلاجمهورية ال ،سطنبولبإ 2019ديسمبر  فاتح

 .العاصمة الكويتب 2019ديسمبر  23إلى  17من  ،اإلسالمي التعاون للدول األعضاء في منظمة 

في  ينالماليزيبعثة لرجال األعمال ، و 2018بريل ر في أتمو ول الحلرجال األعمال المصريين  ةكما نظم المركز بعث
وذلك من  2019الدار البيضاء في ديسمبر بتانيين جال األعمال الباكس، وبعثة ر الدار البيضاءب 2019راير يناير وفب

 .المملكة المغربيةتعزيز العالقات التجارية الثنائية بين هذه الدول و أجل 

 :بناء القدرات 
 :أن نذكر منهايمكن تجارة، من قبل المركز اإلسالمي لتنمية ال دراتء القبنال تاجتماعا تم تنظيم

واألونكتاد، اجتماع خبراء رفيع  االستثمار وائتمان الصادراتاإلسالمية لتأمين  المؤسسةبالتعاون مع  -
عقد ان"، الذي اإلسالمي حول "عوائق االستثمار في أفريقيا: التحديات والفرص التعاون المستوى لمنظمة 

 "معوقات وحلول جلسة عمل بعنوانة؛ و ملكة المغربيالدار البيضاء، المب 2018يناير  25و 24يومي 
 على هام  منتدى االستثمار العالمي في جنيف؛ 2018أكتوبر  23 يوم قيا"،أفرياالستثمار في 

ي ف 2019بريل أ 18إلى  15من  ،لسيدات األعمال اإللكترونيورشة العمل اإلقليمية السابعة للتسويق  -
 ؛يدجان، كوت ديفوارأب

عمل حول الدراسة المشتركة مي للتنمية، ورشة طري للبنك اإلساليجية والتعاون الق  اإلسترات ارةإدبالتعاون مع  -
والبنك اإلسالمي للتنمية بهدف تعزيز التنسيق بين الدول األعضاء في التجارة نمية تبين المركز اإلسالمي ل

، 2018كتوبر أ 20-19 يومي منظمة التجارة العالمية،بلمتعلقة يا االقضاي حول اإلسالم التعاون منظمة 
 جنيف، سويسرا؛ ب

الدول  لفائدة( MC11ؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية )عمل حول "نتائج المورشة  -
 في دبي؛ 2018نوفمبر  20-19، يومي اإلسالمي" التعاون األعضاء في منظمة 

 لفائدة( MC11العالمية )ظمة التجارة ئج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمن"نتاحول  دريبيةشة عمل تور  -
 بالدار البيضاء؛  2019يونيو  27-26، يومي اإلسالمي" التعاون نظمة ريقية األعضاء في مالدول اإلف

لدول ائمة لعثات الدمنظمة التجارة العالمية للبإطار ورشة عمل تدريبية حول "المفاوضات الجارية في  -
 .2019نوفمبر  15و 14يومي ا، جنيف"، سويسر اإلسالمي في  التعاون ضاء في منظمة األع
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ورشة  الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةلتنمية التجارة والكومسيك و  ظم المركز اإلسالمينكما  -
في مي اإلسالتعاون منظمة العمل تدريبية حول "نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في 

 .2018ديسمبر  18و 17 يوميالخرطوم 
المنتزهات والمحميات عبر مديري  ئدةلفاورشة عمل "نقرة ز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز أنظم المرك -

 بأنقرة، الجمهورية التركية؛ 2019نوفمبر  7إلى  5من  "في غرب أفريقياالحدود 
ل تنمية في تنظيم ورشة عمل تدريبية حو جارة الت تنميةالمي لركز اإلسالم بالتعاون مع الكومسيك، شارك -

و"ندوة حول ؛ 2019يوليو  17إلى  15رة من باراماريبو في الفتيانا في و سورينام وغلاحة العائلية السي
 بالرباط. 2019ديسمبر  12اإلسالمي"، في  التعاون مراجعة العمل االقتصادي والتجاري المشترك لمنظمة 

لتجارة واالستثمار حول ا لفرعيةرابع للجنة االثالث وال يناالجتماع ،ية التجارةلتنمالمي ز اإلسظم المرككما ن -
(TISC في مارس )يةالمغربالمملكة مراك ، ب 2019أبريل و  2018. 
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 سبوبالنمريكي دوالر أ بالمليار 2018و 2016التجارة البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي بين  تطور: 1الجدول 

  2016 2017 2018 
 التطور

2018-2016 

ة للدول األعضاء في عالميالصادرات ال
 عاون اإلسالميمنظمه الت

1.391,7 1.607,37 1.741,59 25,14% 

 %40,26 390,46 322,8 278,38 الصادرات البينية

 %12,09 %22,46 %20,08 %20,00 حصة الصادرات البينية

ن تعاومة الول منظالمية لدالواردات الع
 اإلسالمي

1.599,44 1.644,1 1.839,31 15,00% 

 %29,90 361,04 321,5 277,94 دات البينيةالوار

 %12,96 %19,63 %19,55 %17,38 واردات البينيةحصة ال

التجارة العالمية لدول منظمة التعاون 
 اإلسالمي 

2.991,14 3.251,47 3.580,90 19,72% 

اون التع منظمة نية لدولالتجارة البي
 اإلسالمي 

556,32 644,3 751,50 35,08% 

 %12,49 %21,02 %19,82 %18,69 البينيةجارة حصة الت
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 يون دوالر أمريكي()بالمل 2018و 2017بين سنتي  صادرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميتطور : 2دول الج
    7201      2018     

COUNTRY 
TO OIC Total Exports 

1/2 in % 
TO OIC Total Exports 

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

  AFGHANISTAN 204.13 519.44 39.30% 956.06 1 769.01 54.05%   أفغانستان 

  ALBANIA 41.50 2 261.56 1.84% 44.59 2 875.86 1.55%    ألبانيا 

  ALGERIA 4 437.10 35 191.12 12.61% 5 344.09 41 617.94 12.84%   الجزائر 

  AZERBAIJAN 2 261.73 13 797.67 16.39% 2 869.40 10 344.65 27.74% بيدجانرأذ   

  BAHRAIN  7 572.28 14 246.06 53.15% 11 063.46 19 869.69 55.68% ين  البحر 

  BANGLADESH 1 546.63 25 635.48 6.03% 1 434.05 43 533.39 3.29% نغالديش  ب 

  BENIN 297.34 731.59 40.64% 575.84 937.63 61.41%   بنين 

  BRUNEI 668.67 5 570.58 12.00% 550.74 4 568.58 12.05% بروناي دار السالم 

  BURKINA  FASO 330.68 2 945.34 11.23% 354.07 3 207.47 11.04%   بوركينا فاسو 

  CAMEROON 767.60 2 705.52 28.37% 682.77 4 540.77 15.04% ون  كامرال 

  CHAD 233.03 1 279.59 18.21% 189.43 831.83 22.77% اد  تش 

  COMOROS 2.21 17.60 12.56% 2.71 101.83 2.66%   جزر القمـــر 

  COTE D'IVOIRE 2 915.98 11 636.40 25.06% 3 060.93 11 298.89 27.09% كوت ديفوار    

  DJIBOUTI 117.83 346.66 33.99% 148.33 153.29 96.76%   جيبوتي 

  EGYPT 12 445.23 25 943.25 47.97% 12 350.08 29 383.96 42.03%   مصر 

  GABON 139.33 3 901.54 3.57% 233.98 2 387.28 9.80%   الجابون 

  GAMBIA 58.29 82.80 70.40% 7.06 9.09 77.62%   غامبيا 

  GUINEA 726.98 4 031.23 18.03% 563.71 4 408.57 12.79%   غينيا 

  GUINEA BISSAU 32.13 386.21 8.32% 7.96 301.60 2.64% يا بيساو  غين 

  GUYANA 74.57 1 789.69 4.17% 117.68 1 342.32 8.77%   غـويانـا 

  INDONESIA 21 208.37 168 810.04 12.56% 22 346.21 182 413.55 12.25% يا  ندونيسأ 

  IRAN 11 646.83 63 707.00 18.28% 25 642.59 52 843.89 48.53% ان  اير 

  IRAQ 4 299.68 64 098.21 6.71% 3 500.05 33 475.80 10.46%   العراق 

  JORDAN  3 583.24 7 469.24 47.97% 3 438.92 7 752.96 44.36%   األردن 

  KAZAKHSTAN 5 337.13 48 342.07 11.04% 6 444.39 38 066.62 16.93%   كازخستان 

  KUWAIT 3 024.52 54 806.85 5.52% 7 928.35 28 949.79 27.39% ويت  الك 

  KYRGYZSTAN 655.06 1 783.97 36.72% 577.72 1 690.34 34.18%   قرقيزستان 

  LEBANON 2 239.90 3 845.82 58.24% 2 282.96 3 829.85 59.61% لبنان   

  LIBYA 1 599.31 13 157.51 12.16% 2 572.52 11 539.53 22.29% ا  ليبي 

  MALAYSIA 22 493.65 216 428.43 10.39% 22 560.23 221 120.00 10.20% ليزيا ام  

  MALDIVES 16.40 230.58 7.11% 3.49 181.71 1.92%   مالديف 

  MALI 602.34 1 274.93 47.24% 478.97 2 896.81 16.53% لي  ما 

  MAURITANIA 168.54 1 989.43 8.47% 255.60 2 184.09 11.70%   موريتانيا 

  MOROCCO  3 150.50 25 606.85 12.30% 3 429.59 29 330.30 11.69% غرب  الم 

  MOZAMBIQUE 134.35 4 687.41 2.87% 169.16 5 160.90 3.28%   موزمبيق 

  NIGER 310.83 1 046.14 29.71% 622.19 1 316.98 47.24% لنيجر  ا 

  NIGERIA 5 244.72 44 466.37 11.79% 7 709.91 43 554.46 17.70% يا  نيجر 

  OMAN 8 383.40 30 161.04 27.80% 11 600.97 37 309.71 31.09%   عمان 

  PAKISTAN 5 094.96 21 877.79 23.29% 5 608.66 23 630.89 23.73%   باكستان 

  PALESTINE 144.21 946.55 15.24% 196.83 979.72 20.09%   فلسطين 

  QATAR 8 911.47 66 772.84 13.35% 10 105.73 83 198.16 12.15% ر   قط 

  SAUDI ARABIA 48 592.57 220 356.65 22.05% 57 501.30 294 535.55 19.52%   العربية السعودية 

  SENEGAL 1 146.36 2 320.60 49.40% 1 576.48 3 623.45 43.51% نغالالس   

  SIERRA LEONE 202.96 502.33 40.40% 51.67 709.32 7.28% ون  سيرالي  

  SOMALIA 350.56 402.48 87.10% 480.38 530.29 90.59% ل  الصوما 

  SUDAN 2 991.59 4 058.46 73.71% 2 309.00 2 742.88 84.18%   السودان 

  SURINAME 224.55 1 441.02 15.58% 298.01 1 301.29 22.90%   سورينام 

  SYRIA 626.05 868.37 72.09% 544.85 713.78 76.33% يا  سور 

  TAJIKISTAN 496.08 955.38 51.92% 868.67 1 073.86 80.89%   طاجيكستان 

  TOGO 532.37 749.26 71.05% 1 610.17 2 538.33 63.43%   توغو 

  TUNISIA 1 869.30 13 518.84 13.83% 2 051.18 15 993.87 12.82%   تونس 

  TURKEY 45 147.02 157 054.79 28.75% 41 172.82 167 923.86 24.52%  تركيا  

  TURKMENISTAN 661.50 7 457.52 8.87% 1 465.90 10 251.09 14.30%   تركمنستان 

  U.A EMIRATES 73 204.52 191 349.94 38.26% 97 853.11 230 455.73 42.46% حدة  عربية المتت المارااال 

  UGANDA 654.59 2 795.11 23.42% 742.39 3 087.27 24.05% ة  أوغند 

  UZBEKISTAN 2 687.46 8 519.37 31.55% 3 563.09 9 669.34 36.85%   أوزبكستان 

  YEMEN 300.25 491.50 61.09% 390.40 1 526.49 25.57%   اليمن 

  TOTAL 322 810.37 1 607 369.98 20.08% 390 511.36 1 741 586.14 22.42%   المجموع 
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 أمريكي( المليون دوالر)ب 0182و 2017بين سنتي  اإلسالمي ون لتعامة ااردات الدول األعضاء في منظو تطور  :3لجدول ا
  

2017 
  

2018 

 ــدولالــــــ
COUNTRY From OIC 

Total 

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

 
Countries  (1) 

  

Countries (3) 

  AFGHANISTAN   4 134.00       6 515.41    63.45%   9 465.05      14 606.97    64.80% ستانأفغان 

ALBANIA 
  592.60       5 826.32    10.17% 

               
746.40    

5 941.29    12.56% 
 ياألبان

ALGERIA 4 847.32       46 053.02    10.53% 6 763.86    42 381.98    15.96% الجزائر 

AZERBAIJAN 1 904.20       8 766.51    21.72% 2 527.33    11 459.40    22.05% أذربيدجان 

BAHRAIN   3 377.17      13 130.48    25.72% 9 270.60    13 640.79    67.96% نالبحري 

BANGLADESH   7 229.19      44 248.90    16.34%   9 723.46     39 443.20    24.65% بنغالديش 

BENIN    500.58    3 068.41    16.31% 1 018.46    5 565.76    18.30% بنين 

BRUNEI   650.18    3 084.53    21.08%   644.50      4 104.90    15.70% بروناي دار السالم 

BURKINA  FASO   1 092.25      4 584.63    23.82% 1 014.24     3 031.86    33.45% كينا فاسوبور 

CAMEROON  873.96      4 861.07    17.98% 1 136.71    5 165.94    22.00% الكامرون 

CHAD   192.88          611.56    31.54%   273.61    754.04    36.29% تشاد 

COMOROS    75.45     178.60    42.25%  94.08        326.51    28.81% جزر القمـــر 

COTE D'IVOIRE 2 375.20    8 458.86    28.08%   2 859.32    12 406.80    23.05% وت ديفوارك 

DJIBOUTI    810.72    1 624.56    49.90%  865.94   1 627.88    53.19% جيبوتي 

EGYPT  14 146.44      66 338.89    21.32%  18 295.65     80 992.32    22.59% مصر 

GABON   226.51      2 335.29    9.70%   265.85    2 129.10    12.49% ونلجابا 

GAMBIA    115.33    466.86    24.70%    357.86      504.33    70.96% غامبيا 

GUINEA    382.65      2 596.22    14.74%    402.50     4 398.38    9.15% غينيا 

GUINEA BISSAU 85.82     294.31    29.16%     68.09      157.60    43.21% غينيا بيساو 

GUYANA   136.75      1 761.55    7.76%   159.75        1 496.24    10.68% غـويانـا 

INDONESIA 22 198.36    157 388.17    14.10%  24 168.49    188 711.17    12.81% دونيسياأن 

IRAN 30 424.18       64 900.32    46.88% 12 722.29      75 711.70    16.80% ايران 

IRAQ 12 227.34       34 330.63    35.62%   31 644.59      52 948.69    59.76% العراق 

JORDAN 6 437.30    20 407.33    31.54%   6 850.35      20 318.91    33.71% األردن 

KAZAKHSTAN 2 570.82     29 345.94    8.76%   2 704.46    32 533.54    8.31% كازخستان 

KUWAIT 7 702.77    33 589.65    22.93%   8 968.83       35 866.66    25.01% الكويت 

KYRGYZSTAN   1 030.29      4 473.86    23.03% 1 021.45       4 829.58    21.15% زستانقرقي 

LEBANON 4 032.63    19 890.26    20.27%     4 393.26     20 372.91    21.56% نلبنا 

LIBYA    1 230.92    4 890.93    25.17% 1 884.05    12 806.27    14.71% بيالي 

MALAYSIA  19 196.35      193 855.94    9.90% 23 030.79      217 451.72    10.59% يزيامال 

MALDIVES   695.53    2 350.68    29.59%   965.19      2 963.89    32.56% مالديف 

MALI 1 856.26       4 173.98    44.47%   1 868.39       3 149.21    59.33% يمال 

MAURITANIA 637.87    42    18.11%   880.73        3 206.32    27.47% موريتانيا 

MOROCCO 5 372.46       45 083.31    11.92% 6 823.78      51 251.41    13.31% المغرب 

MOZAMBIQUE   705.98    5 761.51    12.25%   991.86    6 896.54    14.38% موزمبيق 

NIGER   444.60    1 867.43    23.81% 460.98      1 162.32    39.66% رالنيج 

NIGERIA 2 247.24     31 270.09    7.19% 2 879.27      36 460.23    7.90% نيجريا 

OMAN 13 986.15      32 004.41    43.70% 16 767.55    33 142.57    50.59% عمان 

PAKISTAN 19 640.48    57 440.01    34.19% 23 055.52    60 162.86    38.32% باكستان 

PALESTINE   782.36    5 633.30    13.89%   864.63      5 715.05    15.13% طينلسف 

QATAR 5 666.95      29 715.94    19.07% 4 494.91    29 286.53    15.35% قطر 

SAUDI ARABIA  22 630.09      127 674.45    17.72% 25 345.87       135 211.18    18.75% يةسعودربية الالع 

SENEGAL 1 337.15      5 837.08    22.91% 1 731.63       4 058.36    42.67% السنغال 

SIERRA LEONE   359.55    1 171.01    30.70%   280.77      1 063.81    26.39% سيراليون 

SOMALIA   836.79    2 779.97    30.10%   910.63    2 907.49    31.32% الصومال 

SUDAN 3 427.05    9 030.34    37.95% 2 549.78      3 941.67    64.69% السودان 

SURINAME      38.24    1 208.81    3.16%     31.83      1 526.90    2.08% سورينام 

SYRIA   2 378.67    7 406.08    32.12%    698.35    6 752.44    10.34% سوريا 

TAJIKISTAN 1 043.98       3 068.79    34.02% 1 263.49      3 144.35    40.18% طاجيكستان 

TOGO   343.51       1 614.92    21.27% 348.98       3 024.07    11.54% غوتو 

TUNISIA   3 524.16     20 099.65    17.53% 3 638.92      20 857.55    17.45% تونس 

TURKEY 31 958.45     233 791.66    13.67% 28 415.68     223 046.88    12.74% اتركي 

TURKMENISTAN 1 898.04    4 570.95    41.52%     714.79    2 787.21    25.65% تركمنستان 

U.A EMIRATES    41 823.02      194 364.07    28.78% 42 677.25      261 510.76    30.33% دةالمتحمارات العربية اال 

UGANDA    1 877.25      6 523.02    21.52% 2 041.23        6 729.38    16.32% دةأوغن 

UZBEKISTAN  2 326.18    11 411.97    20.38% 3 525.95    10 102.73    34.90% أوزبكستان 

YEMEN   2 883.03     6 842.40    42.13% 3 474.97     7 566.03    45.93% يمنال 

TOTAL 321521.20 1644097.25 19.56% 361044.73 1839314.14 19.63% المجموع 
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 2018و 5120ون اإلسالمي بين البينية للدول األعضاء في منظمة التعا الصادراتتطور  :4 الجدول
 ( أمريكي)مليون دوالر 

 2018 2017 2015 البلد

 956,06 204,13 335,03 أفغانستان

 44,59 41,50 93,36 لبانياأ

 344,09 5 437,10 4 549,06 4 الجزائر

 869,40 2 261,73 2 620,74 2 أذربيجان

 063,46 11 572,28 7 055,81 7 بحرينال

 434,05 1 546,63 1 494,63 1 بنغالديش

 575,84 297,34 480,32 بنين

 550,74 668,67 460,17 بروناي دار السالم

 354,07 330,68 257,63 بوركينا فاسو

 682,77 767,60 498,85 ميرونالكا

 189,43 233,03 65,92 شادت

 2,71 2,21 3,93 القمر االتحادية

 060,93 3 915,98 2 095,03 3 كوت دي فوار

 148,33 117,83 543,03 وتيجيب

 350,08 12 445,23 12 798,27 9 مصر

 233,98 139,33 310,47 الغابون

 7,06 58,29 4,97 غامبيا

 563,71 726,98 224,17 اغيني

 7,96 32,13 83,43 بيساو-ياغين

 117,68 74,57 18,79 غويانا

 346,21 22 208,37 21 589,65 20 سياإندوني

 642,59 25 646,83 11 087,87 13 إيران

 500,05 3 299,68 4 924,13 2 العراق

 438,92 3 583,24 3 124,34 4 األردن

 444,39 6 337,13 5 591,05 5 كازاخستان

 928,35 7 024,52 3 608,94 10 الكويت

 577,72 655,06 933,56 قيزياقر

 282,96 2 239,90 2 897,02 1 لبنان

 572,52 2 599,31 1 670,25 1 بيايل

 560,23 22 493,65 22 055,25 20 ماليزيا

 3,49 16,40 1,63 المالديف

 478,97 602,34 163,16 مالي

 255,60 168,54 325,86 انياموريت

 429,59 3 150,50 3 257,99 3 المغرب

 169,16 134,35 180,83 موزمبيق

 622,19 310,83 210,43 النيجر

 709,91 7 244,72 5 013,93 6 نيجريا

 600,97 11 383,40 8 640,31 12 عمان

 608,66 5 094,96 5 825,88 8 باكستان

 196,83 144,21 125,31 فلسطين

 105,73 10 911,47 8 593,51 10 قطر

 501,30 57 592,57 48 490,91 44 السعودية العربية

 576,48 1 146,36 1 267,56 1 السنغال

 51,67 202,96 12,19 سيراليون

 480,38 350,56 728,04 الالصوم

 309,00 2 991,59 2 218,56 2 السودان

 298,01 224,55 248,10 ميناسور

 544,85 626,05 330,42 12 سوريا

 868,67 496,08 583,16 تانطاجكس

 610,17 1 532,37 851,44 وتوغ

 051,18 2 869,30 1 302,41 2 تونس

 172,82 41 147,02 45 741,68 42 تركيا

 465,90 1 661,50 091,61 2 نستانتركم

 853,11 97 204,52 73 031,84 74 لمتحدةات ع ااإلمار

 742,39 654,59 339,49 أوغندا

 563,09 3 687,46 2 716,00 2 انأوزبكست

 390,40 300,25 479,61 1 اليمن

 511,36 390 810,37 322 247,54 344 ميمجموع منظمة التعاون اإلسال
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 2018و 5120ر الواردات البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بين تطو  :5 الجدول
 ( أمريكيمليون دوالر )

 2018 2017 2015 البلد

 465,05 9 134,00 4 449,01 5 أفغانستان

 746,4 592,6 468,52 ألبانيا

 763,86 6 847,32 4 996,87 4 الجزائر

 527,33 2 904,20 1 249,36 2 أذربيجان

 270,60 9 377,17 3 119,73 3 البحرين

 723,46 9 229,19 7 741,13 5 بنغالديش

 018,46 1 500,58 003,86 1 بنين

 644,5 650,18 793,93 سالمبروناي دار ال

 014,24 1 092,25 1 126,58 1 وركينا فاسوب

 136,71 1 873,96 582,24 1 الكاميرون

 273,61 192,88 277,13 تشاد

 94,08 75,45 96,41 تحاديةالقمر اال

 859,32 2 375,20 2 694,18 3 كوت دي فوار

 865,94 810,72 526,95 1 بوتييج

 295,65 18 146,44 14 108,81 13 مصر

 265,85 226,51 530,22 الغابون

 357,86 115,33 218,57 بياغام

 402,5 382,65 420,45 غينيا

 68,09 85,82 63,97 بيساو-غينيا

 159,75 136,75 52,72 غويانا

 168,49 24 198,36 22 782,89 10 إندونيسيا

 722,29 12 424,18 30 445,74 42 إيران

 644,59 31 227,34 12 863,94 20 اقالعر

 850,35 6 437,30 6 622,84 6 األردن

 704,46 2 570,82 2 796,54 2 كازاخستان

 968,83 8 702,77 7 644,73 8 الكويت

 021,45 1 030,29 1 476,57 1 قيزياقر

 393,26 4 032,63 4 274,36 3 لبنان

 884,05 1 230,92 1 372,06 4 ليبيا

 030,79 23 196,35 19 245,88 17 ماليزيا

 965,19 695,53 461,73 المالديف

 868,39 1 856,26 1 997,14 مالي

 880,73 637,87 807,5 موريتانيا

 823,78 6 372,46 5 539,54 5 المغرب

 991,86 705,98 362,71 يقمبموز

 460,98 444,6 400,73 النيجر

 879,27 2 247,24 2 227,44 4 نيجريا

 767,55 16 986,15 13 900,66 13 عمان

 055,52 23 640,48 19 327,14 25 باكستان

 864,63 782,36 737,57 لسطينف

 494,91 4 666,95 5 104,99 7 قطر

 345,87 25 630,09 22 148,93 24 العربية السعودية

 731,63 1 337,15 1 213,80 1 السنغال

 280,77 359,55 832,22 سيراليون

 910,63 836,79 278,19 1 الصومال

 549,78 2 427,05 3 006,37 3 سودانال

 31,83 38,24 35,15 سورينام

 698,35 378,67 2 134,47 15 سوريا

 263,49 1 043,98 1 414,29 1 طاجكستان

 348,98 343,51 584,75 توغو

 638,92 3 524,16 3 704,05 4 تونس

 415,68 28 958,45 31 406,82 22 تركيا

 714,79 898,04 1 946,39 3 ستانتركمن

 677,25 42 823,02 41 763,86 36 حدةلعربية المتاإلمارات ا

 041,23 2 877,25 1 163,48 1 أوغندا

 525,95 3 326,18 2 338,57 2 أوزبكستان

 474,97 3 883,03 2 627,82 5 اليمن

 361044,73 321521,2 349512,5 مجموع منظمة التعاون اإلسالمي
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 ( يأمريك)مليون دوالر  2018و 5120ظمة التعاون اإلسالمي بين عضاء في منة البينية للدول األفي التجار تطور صا :6 دوللجا
 2018 2017 2015 البلد

 210,56 5 169,07 2 892,02 2 أفغانستان

 395,49 317,05 280,94 ألبانيا

 053,97 6 642,21 4 772,97 4 الجزائر

 698,36 2 082,97 2 634,48 2 أذربيجان

 167,03 10 474,73 5 087,77 5 نالبحري

 578,76 5 387,91 4 617,88 3 بنغالديش

 797,15 398,96 742,09 بنين

 597,62 659,43 627,05 بروناي دار السالم

 684,16 711,47 692,11 بوركينا فاسو

 909,74 820,78 040,54 1 الكاميرون

 231,52 212,96 171,53 تشاد

 48,40 38,83 50,17 قمر االتحاديةال

 960,12 2 645,59 2 394,61 3 واركوت دي ف

 507,13 464,28 034,99 1 جيبوتي

 322,86 15 295,83 13 453,54 11 مصر

 249,91 182,92 420,35 الغابون

 182,46 86,81 111,77 غامبيا

 483,11 554,82 322,31 غينيا

 38,02 58,98 73,7 بيساو-غينيا

 138,71 105,66 35,75 وياناغ

 257,35 23 703,36 21 721,51 15 إندونيسيا

 182,44 19 035,51 21 766,81 27 إيران

 572,32 17 263,51 8 894,04 11 العراق

 144,63 5 010,27 5 373,59 5 األردن

 574,42 4 953,97 3 193,80 4 كازاخستان

 448,59 8 363,64 5 626,84 9 الكويت

 799,59 842,68 205,07 1 ياقيزريق

 338,11 3 136,27 3 585,69 2 لبنان

 228,29 2 415,12 1 021,16 3 ليبيا

 795,51 22 845,00 20 650,57 18 اماليزي

 484,34 355,97 231,68 المالديف

 173,68 1 229,30 1 580,15 مالي

 568,17 403,21 566,68 موريتانيا

 126,68 5 261,48 4 398,76 4 المغرب

 580,51 420,17 271,77 مبيقزمو

 541,59 377,72 305,58 جرالني

 294,59 5 745,98 3 120,69 5 نيجريا

 184,26 14 184,78 11 270,49 13 عمان

 332,09 14 367,72 12 076,51 17 باكستان

 530,73 463,29 431,44 فلسطين

 300,32 7 289,21 7 849,25 8 قطر

 423,58 41 611,33 35 319,92 34 العربية السعودية

 654,05 1 241,76 1 240,68 1 السنغال

 166,22 281,26 422,21 سيراليون

 695,51 593,68 003,12 1 الالصوم

 429,39 2 209,32 3 612,47 2 السودان

 164,92 131,39 141,63 سورينام

 621,60 502,36 1 732,45 13 سوريا

 066,08 1 770,03 998,73 طاجكستان

 979,57 437,94 718,1 توغو

 845,05 2 696,73 2 503,23 3 تونس

 794,25 34 552,74 38 574,25 32 تركيا

 090,34 1 279,77 1 019,00 3 ركمنستانت

 265,18 70 513,77 57 397,85 55 تحدةاإلمارات ع الم

 391,81 1 265,92 1 751,49 أوغندا

 544,52 3 506,82 2 527,29 2 أوزبكستان

 932,69 1 591,64 1 553,72 3 اليمن

 778,04 375 165,79 322 347114,68 عاون اإلسالميع منظمة التمجمو
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  بالنسب 2018و 5120إلسالمي بين منظمة التعاون ا للدول األعضاء في: تطور النمو التجاري البيني 7 لجدولا
 البلد

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 %140,22 %11,11- %15,62- أفغانستان

 %24,74 %21,00 %6,73- ألبانيا

 %30,41 %8,69 %10,52- الجزائر

 %29,54 %21,12 %34,72- أذربيجان

 %85,71 %8,10 %0,46- البحرين

 %27,14 %14,56 %5,87 بنغالديش

 %99,81 %1,59- %45,37- بنين

 %9,37- %25,74 %16,37- بروناي دار السالم

 %3,84- %43,38 %28,31- بوركينا فاسو

 %10,84 %15,20 %31,53- نالكاميرو

 %8,72 %8,09 %14,86 تشاد

 %24,63 %2,22 %24,29- القمر االتحادية

 %11,89 %10,94 %29,75- كوت دي فوار

 %9,23 %6,05 %57,70- تيبوجي

 %15,25 %12,31 %3,37 مصر

 %36,62 %6,61- %53,40- الغابون

 %110,18 %15,84- %7,72- غامبيا

 %12,93- %26,46- %134,09 ياغين

 %35,53- %12,60 %28,93- بيساو-غينيا

 %31,28 %62,30 %82,08 غويانا

 %7,16 %24,56 %10,83 إندونيسيا

 %8,81- %76,43 %57,06- إيران

 %112,65 %24,25 %44,08- العراق

 %2,68 %4,87 %11,09- األردن

 %15,69 %24,18 %24,07- كازاخستان

 %57,52 %18,86- %31,34- ويتالك

 %5,11- %20,78 %42,10- قيزياقر

 %6,44 %14,42 %6,01 لبنان

 %57,46 %33,87- %29,17- ليبيا

 %9,36 %6,89 %4,56 ماليزيا

 %36,06 %19,16 %28,94 المالديف

 %4,52- %4,51 %102,75 مالي

 %40,91 %11,64 %36,27- موريتانيا

 %20,30 %1,91- %1,23- المغرب

 %38,16 %4,73- %62,29 موزامبيق

 %43,39 %6,54 %16,01 رالنيج

 %41,34 %3,60 %29,39- نيجريا

 %26,82 %5,69 %20,25- عمان

 %15,88 %23,48 %41,35- باكستان

 %14,56 %43,07- %88,60 فلسطين

 %0,15 %9,67- %8,81- قطر

 %16,32 %31,61 %21,16- العربية السعودية

 %33,20 %1,26 %1,16- السنغال

 %40,90- %25,82 %47,05- اليونسير

 %17,15 %19,99- %26,03- الصومال

 %24,30- %23,43 %0,47- السودان

 %25,52 %48,15- %78,92 سورينام

 %58,62- %45,42- %79,96- سوريا

 %38,45 %2,43 %24,72- طاجكستان

 %123,68 %8,83 %43,96- توغو

 %5,50 %10,71 %30,47- تونس

 %9,75- %19,67 %1,10- تركيا

 %14,80- %5,74- %55,03- تانتركمنس

 %22,17 %15,68 %10,26- اإلمارات ع المتحدة

 %9,94 %61,26 %4,46 أوغندا

 %41,40 %1,32 %2,10- أوزبكستان

 %21,43 %3,45 %56,71- اليمن

 %16,64 %15,87 %19,90- مجموع منظمة التعاون اإلسالمي
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 ( يكيأمر )مليون دوالر  2018و 5120لتعاون اإلسالمي بين في منظمة ا لبينية للدول األعضاءالتجارة اتطور حصة  :8 لالجدو
 2018 2017 2015 البلد

 %59,42 %51,37 %64,60 أفغانستان

 %7,06 %6,00 %7,84 ألبانيا

 %14,40 %11,57 %11,36 الجزائر

 %24,90 %19,06 %18,35 أذربيجان

 %61,82 %39,44 %35,00 البحرين

 %13,97 %11,19 %9,77 بنغالديش

 %39,86 %28,48 %30,61 نينب

 %13,88 %16,54 %15,92 بروناي دار السالم

 %22,25 %17,53 %24,82 بوركينا فاسو

 %18,52 %23,18 %16,78 الكاميرون

 %29,53 %24,88 %15,95 تشاد

 %15,74 %27,40 %23,69 اديةالقمر االتح

 %25,07 %26,57 %32,44 دي فواركوت 

 %74,98 %41,95 %60,00 جيبوتي

 %32,31 %34,65 %32,59 مصر

 %11,14 %6,64 %10,13 الغابون

 %74,29 %47,55 %12,55 غامبيا

 %10,97 %16,39 %8,73 نياغي

 %22,92 %18,74 %24,31 بيساو-غينيا

 %9,72 %5,96 %1,94 اغويان

 %12,53 %13,33 %10,65 إندونيسيا

 %32,66 %32,58 %34,20 إيران

 %35,11 %21,16 %25,87 العراق

 %39,04 %39,76 %42,50 األردن

 %12,62 %9,90 %13,87 كازاخستان

 %26,20 %14,23 %23,16 الكويت

 %27,66 %29,87 %50,53 رقيزياق

 %40,59 %39,26 %41,19 لبنان

 %18,50 %18,66 %23,41 ليبيا

 %10,40 %10,15 %9,90 ماليزيا

 %17,24 %18,35 %13,34 الديفالم

 %37,93 %45,86 %20,67 اليم

 %19,59 %13,29 %19,51 موريتانيا

 %12,50 %12,11 %14,77 المغرب

 %8,83 %7,56 %3,87 موزمبيق

 %43,45 %26,76 %22,24 النيجر

 %12,80 %9,49 %8,90 نيجريا

 %40,84 %35,75 %36,46 عمان

 %31,03 %28,74 %36,88 باكستان

 %17,61 %14,56 %12,40 فلسطين

 %13,75 %16,21 %17,69 قطر

 %19,13 %19,89 %17,74 العربية السعودية

 %43,09 %36,15 %35,11 السنغال

 %16,84 %35,55 %32,62 سيراليون

 %60,95 %58,60 %69,27 الصومال

 %74,43 %55,83 %37,72 السودان

 %12,49 %9,37 %9,28 سورينام

 %43,34 %52,11 %90,35 سوريا

 %60,54 %42,97 %46,18 طاجكستان

 %37,49 %46,16 %27,40 توغو

 %15,14 %15,68 %19,81 تونس

 %18,63 %21,21 %20,26 تركيا

 %19,97 %25,20 %34,15 تركمنستان

 %36,40 %33,52 %14,56 اإلمارات ع المتحدة

 %20,18 %22,47 %27,47 أوغندا

 %35,88 %25,96 %30,58 أوزبكستان

 %35,75 %51,61 %48,14 منالي

 %21,02 %19,82 %20,33 لتعاون اإلسالميمنظمة امجموع 

 


