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 الملخص التنفيذي
I.  وضعية االقتصاد العالميمستجدات 
 االقتصاد العالمي . أ
 وتعافي أسعار الصين في االقتصادي نموار نتيجة النوعا من االستقر  2016سنة االقتصاد العالمي خالل شهد 

 البلدان في األسهم أسعار وارتفاع الفيدرالي، االحتياطي بنك قبل من الفائدة ورفع أسعار السلع األساسية،
 .الناشئة البلدان نحو االستثمارية والمحفظة المتقدمة
 االستثمار على اعتمادها من لتخفيضا) الكلي االقتصاد سياسات انتعاشب يالصين النمو استقرار ويفسر

 السلع أسواق وتعززت. النمو عجلةب دفعال ها علىساعد وهو ما( والخدماتالداخلي  االستهالك لفائدة والتصدير
 .المتقدمة البلدان في الفائدة أسعار انخفاض بعد االستخراجية القطاعات فيات كبرى استثمار األساسية من خالل 

 اعتمدت إذا أقوى كوني قد يوالذ متوقعا، كان مما أسرع بشكل نمو إمكانيةتستشف  التطورات هذهومن خالل 
 .2017 سنة في النمو وزيادة الفعلي االنتاج من شأنها الرفع من الدول تدابير كبرى

 العالمي االقتصاد نمو من تحسين الوضع هذايساعد  لم ،2016 أكتوبر لشهر الدولي النقد صندوق لبيانات وفقا
ترجع و . 2017 سنة في %3,4 إلى يرتفع أن قبل 2016 سنة في %3,1 نسبةأن يسجل  اعتوق  كان مالذي 

 انسحاب بعد المتقدمة ية بالنسبة للدولالقتصاداآلفاق ا تدهورإلى  أخرى، أمور بين من الوضع، هذاأسباب 
 الواليات فيكان متوقعا ما م أقل نمو إلى أخرى جهة ومن جهة، من( BREXIT) األوروبي االتحاد من بريطانيا
 .العالمي على الصعيد الفائدة أسعار انخفاض في التطورات هذه ساهمت وقد. المتحدة
. ويتوقع أن %1,6ليسجل انخفاضا بنسبة  2016 سنة في المتقدمة دولال في النمو توقعات تعديل تم ،وبالتالي

 .النمو تراجع من متتالية سنوات خمس بعد ،%4,2 إلىوالنامية  الناشئة البلدان في ينخفض النمو
 األوروبي واالتحاد المتحدة المملكة بينطويلة األمد  العالقات شكل بسبب ةمؤكد غيروتعد تداعيات بريكسيت 

 .الشغل فرص وتراجعية فيما بينهما المالو  ةيالتجار المبادالت  التخفيض من ومدى
 ةيالتجار العالقات  الخصوص وجه إثره على لىع أثرتتو  األعمال وسط في قلقفي  االنسحاب هذا تسبب وقد
دول الكومنويلث خاصة من جهة ثانية، والسيما  أخرى ودول ،جهة من األوروبي االتحاد ودول بريطانيا بين

 2016 ربيع منذ %9 بنحو اإلسترليني الجنيهبريكسيت في هبوط سعر  ساهم ذلك، على وعالوة. النامية منها
 خالل منالمتحدة  لمملكةل بالنسبة الحياة شريان يشكل أن يمكن يوالذ يونيو، 23 استفتاء منذ %10 من وأكثر

 الدوالر وهي يالعالمي االحتياط عملةوتميل . المحلي لطلبال تلبي أو تستجيب بشكل قليل ل التي الصادرات
 وقد. المالية سواقاأل في والقلق اليقين عدم منالتي تعرف حالة  مراحلخالل القيمتها ارتفاع في  إلى األمريكي
 جديدة دفعةمن شأن و  عامين، غضون في %18 بالفعلالمبادالت  يتغير حسبالذي الدوالر األمريكي  اكتسب

 . بالدوالر للقروضبالنسبة  السداد عن التخلف من مخاطر تضاعفأن 
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بسبب  أيضا ولكن الصلة ذات واالستثمارات المحلي الطلب تراجع بسبب منخفضا العالمية التجارة نمو يظل
 الدوالرسعر  وارتفاع األساسية لموادانخفاض أسعار ا وخطر العالمية، القيم سالسل وانسحاب الحمائية، عودة

 .األمريكي
 %1,6 حيث بلغت المتقدمة الدول في 2016 سنة في النمو تمعدال في النظر إعادة إلىهذا الوضع  أدىقد و 

 في %1,7و المتحدة الواليات في %1,6 وأيضا ،2015 سنة مع مقارنة نقطة نصفبما يعادل انخفاضا ب
 في %7,6و الصين، في %6,6و اليابان في %0,5و ،(ألمانيا في %1,7و فرنسا، في %1,3) اليورو منطقة
 أفريقيا في %1,4و وباكستان، أفغانستان عالوة على أفريقيا شمالاألوسط و  الشرق منطقة في %3,4و الهند،
 السنوات خالل االقتصادي التراجع نتيجة %4,2 النموسجل  والنامية، الناشئة البلدان فيو . الصحراء جنوب
 الدول رابطة بلدان في انخفاض تسجيل تم وقد .العالمي النمو أرباع ثالثةلي احو لتمثل  الماضية، الخمس
 الالتينية دول أمريكا في %0,6-و روسيا،في  %0,8-و ،(%0,3-) الوسطى آسيامن ( CIS) المستقلة

 .%3,3- بنسبة البرازيل في خصوصاو  الكاريبي طقةومن
عادة ببطء أيضاالوضع  هذا ويرتبط األساسية وخاصة البترول  السلعأسعار  وتقلب الصيني، القتصادا توازن وا 
 .2016 سنة في %2,7-بنسبة  النفطية غير المنتجاتو  %15,4بنسبة 

 ،سنوات 10له منذ  مستوى أدنى وهو ،2016 يناير في تم تسجيله الذي المستوىمقارنة ب النفط أسعار انتعشتو 
 %6 نسبةانخفاضا ب الطبيعي الغاز أسعار متوسطكما سجل . لالنتاج الال إرادي التوقف إلى أساسا ذلك ويرجع

 في النفط أسعار تراجعكما عزز هذا االنخفاض ب. المتحدة والواليات واليابان أوروبا في 2016 فبراير شهر منذ
 متوسط كما انتعش(. اليابان وخاصة) آسيا في الطلب وضعف روسيا في الطبيعي الغاز إنتاج فرةو و  سابق وقت
 .2016 فبراير مع مقارنة %32 بنسبة أفريقيا جنوبارتفع في و  أستراليا في الفحم أسعار
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المواد األساسية كما ارتفعت أسعار المواد األساسية باستثناء المحروقات: حيث ارتفعت أسعار المواد المعدنية و 
بطء وتراجع على التوالي. وقد تراجعت أسعار المواد المعدنية تدريجيا نتيجة  %9و %12الزراعية بنسبة 

ت عاالستثمار في المواد األساسية في الصين، غير أن تدابير التعافي الحديثة ساهمت في دعم األسعار. وارتف
 البرازيل،يشهد  ذلك، إلى وباإلضافة. والقمح الذرة ا مثلما عدا البعض منه %7أسعار المواد الغذائية بنسبة 

 المتحدة الواليات في نتاجاإل نظرا لوفرة القمح أسعار وتراجعت. طويلة لفترات اجفاف الغذائية، للمواد منتج أكبر
 .المخزون الرفع من التي ساهمت في وروسيا األوروبي واالتحاد

 التجارة العالمية -ب
حيث  %13بنسبة  انخفاضاالتجارة العالمية عرفت ، 2016ظمة التجارة العالمية لسنة حسب بيانات تقرير من

وهو  2015في سنة ون دوالر أمريكي يليتر  33,2 إلى، 2014تريليون دوالر أمريكي في سنة  38,1 من انتقلت
االقتصادي في ما يفسر بقوة تقلب أسعار السلع األساسية وأسعار الصرف التي تعود بدورها إلى تباطؤ النمو 

واإلنتاج المدعم للمحروقات في الواليات المتحدة وتباين السياسات النقدية والركود االقتصادي في البرازيل  الصين
الطلب  تراجعثقة الشركات والمستهلكين، وساهم في على األسواق المالية  قد أثر تقلبفي االقتصاديات الكبرى. و 
 صة في آسيا.وخا المستدامةالعالمي على بعض السلع 

 دولال إنتاجارتفاع  نتيجة %63 بنسبة ،2015 وديسمبر 2014 يونيو بينوقد انخفضت أسعار السلع األساسية 
يالحظ  الفترة هذه وخالل. %22 بنسبة الخام الزراعية والمواد الغذائية المواد ،%35 والمعادن المصدرة للنفط

الدول  عمالتل المكثفة عودةلل المتوقعة اآلثار لم تغطيوالتي  %13 بنسبة واليوان الدوالرارتفاع في قيمة 
 .جاتو المنت لهذه ةر المصد  

فالمواد المصنعة التي عرفت مزيدا من التراجع في التجارة العالمية هي المعدات المكتبية واالتصاالت والمواد 
 الكيماوية وآالت وأجهزة أخرى )التجهيزات والسلع المعمِّرة من غير السيارات(.

 ادراتالص 
 ا بنسبةانخفاض بما يعادلتريليون دوالر أمريكي  16,5 حوالي 2015 سنةفي  يةصادرات العالمالبلغت قيمة 

مثل أمريكا  الدول بعض صادرات تراجع تريليون دوالر أمريكي( نتيجة 19) 2014 سنة مقارنة مع 14%
 ،((%4,1-) المكسيك ،(%14-)(، كندا %7,1-الواليات المتحدة األمريكية )حيث سجلت  (%8-الشمالية )

-) وباقي الدول( %15,1-) المرتبة األولى في البرازيل جاءتحيث  (%21,2-أمريكا الجنوبية والوسطى )
24,2%). 

( %12,5-) الثمانية والعشريناالتحاد األوروبي  أغلبيتها دول ،(%12,4-أوروبا ) كما لم تسلم من ذلك
ا ـــيطاليا  ( و %15,7-(، هولندا )%12,8-(، فرنسا )%8,9-دة )ــالمملكة المتح ،(%11-انيا )ـوخصوصا ألم

(-13,4%.) 
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 المستقلة الدول رابطة وبلدان أفريقيا في للنفط المنتجة الدول في ملحوظ بشكل الصادرات وفي المقابل، ارتفعت
(CIS)، النفط أسعار انخفاض من الرغم على. 

 سنة في %67 مقابل 2015 سنة في %70 واليح العالمية الصادرات في المصنعة المواد حصةبلغت 
في  ،الفترة هذه خالل %10 بنسبة الزراعية جاتو المنت من الصادرات حصة وارتفعت. %4 قدرها بزيادة ،2014

 في %18 إلى نسبة 2014 في %20حين عرفت حصة الصادرات من منتجات الطاقة والمعادن انخفاضا من 
 .2015 سنة

 االتحاد ،(%19-) الهندالدول انخفاضا ويتعلق األمر ب بعضفي  الزراعية المنتجات صادرات لقد شهدت
-) الصين ،(لكل منهما %10-) أسترالياو  كندا ،(%10-) واندونيسيا المتحدة الواليات ،(%13-) األوروبي

- المتحدة، الواليات في %28- ،الصين في %14- والمعادن فقد سجلت الطاقةأما صادرات منتجات  ،(2%
 في %47- روسيا، في %44- ،العربية المتحدة اإلمارات في %39- قطر، في %38- كندا، في 35%

 في %24و البرازيل في %9 بنسبةوالحديد فقد سجلت انخفاضا  الصلب. أما صادرات السعودية العربية المملكة
 .وأوكرانيا روسيا في %39و الهند في %28و الصين

 %11و وكوريا، اليابان في %13و ،يةالصينتايبيه  في %16 بنسبة الكيماوية المنتجات صادرات كما تراجعت
 االتحاد في %10 بنسبة االتصاالت معداتوانخفضت صادرات  .األوروبي االتحاد في %10و سنغافورة، في

 االتحاد في %6 بنسبة السيارات صادرات تقلصت ذلك، إلى وباإلضافة. اليابان في %8و وماليزيا األوروبي
 االتحاد في %14 بنسبةسوجات فقد تراجعت المن ، أما صادراتوكوريا المتحدة والواليات يابانوال األوروبي
 المالبس صادرات في انخفاضا ويالحظ. باكستانفي  %9و كوريا في٪ 11و تركيا، في %13و األوروبي،

ندونيسيا، كونج هونج في %10و األوروبي، االتحاد في %11 بنسبة  .تركيا في %9و وا 

 الواردات 
 16,73بلغت حيث  2014 سنة مقارنة مع بيانات %12,5بنسبة  االواردات العالمية أيضا انكماش عرفت

-كندا ) وخاصة في (%4,7-أمريكا الشمالية ) :اآلتية الدولبسبب انخفاض واردات  تريليون دوالر أمريكي
وبشكل  (%13,2با )أورو  ،(%25,2-وخاصة في البرازيل ) (%15,9-أمريكا الجنوبية والوسطى ) ،(9,1%

 (.%13,4-) الثمانية والعشريناالتحاد األوروبي في دول رئيسي 
لبلدان النامية أما واردات ا، %4,5نسبة حيث سجلت واردات الدول المتقدمة بشكل ملحوظ ارتفعت ، مقابل ذلك

ساسا إلى أانخفاض واردات المناطق المنتجة للنفط يرجع و  .%0,2بنسبة طفيف مع نمو  اشهدت تباطؤ فقد 
 لى تراجع عائدات صادرات البلدان المعنية.إدى أما وهو انخفاض أسعار النفط العالمية، 
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 تجارة الخدمات 
 4,7حوالي  حيث سجلت %6,4من الخدمات التجارية بنسبة  يةصادرات العالمال، انخفضت 2015 خالل سنة

انخفاضا الذي سجل بالسلع، مثل النقل  تعلقةالمهذا االنخفاض على تجارة الخدمات أثر تريليون دوالر أمريكي و 
-األوروبية ) الدولاالنخفاض في هذا  مليار دوالر أمريكي. وتركز 875قيمة أي ب %10,3كبيرا بنسبة 

(، وقليال في أمريكا الشمالية %4,3-أمريكا الجنوبية والوسطى )دول و (، %3,4-) ويةسيالدول األو (، 9,8%
(-0,9%.) 

هذه  شهدت لخدمات مثل السفر والخدمات المالية.باقي الطلب الدول النامية  تراجعإلى هذا االنخفاض  ويعزى
 .%15 بنسبة البناء خدمات صادرات تراجعت وقد. الصرف أسعار تقلب بسبب اانكماش األخيرة

II.  اإلسالميالتجارة الخارجية للدول األعضاء في منظمة التعاون مستجدات  
 تعاون اإلسالميالتجارة العالمية لدول منظمة ال - أ
مؤسسات منظمة جميع من قبل لمنظمة التعاون اإلسالمي  2015-2005العمل العشري  مخططتنفيذ  ساهم

مدعم بسياسات تجارية  بالتعاون مع الشركاء الدوليين في التنميةتحت إشراف األمانة العامة و التعاون اإلسالمي 
تريليون  1,77لتعاون اإلسالمي حيث انتقلت من تجارة الدول األعضاء في منظمة افي تسريع نمو  حكومية

 . %93بزيادة قدرها  2015تريليون دوالر أمريكي سنة  3,43إلى  2005دوالر أمريكي سنة 
زيادة المحروقات وكذلك  المواد المتبادلة والسيما أسعار بتصاعد ،ويفسر هذا االرتفاع من بين أمور أخرى
لتمويل التجارة، المؤسسة  ةسالمي للتنمية )المؤسسة الدولية اإلسالميالمشاريع التي تمولها مجموعة البنك اإل

 ةالتجار تنمية اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص( وأنشطة 
سالمية للتجارة لمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ولجنة الكومسيك والغرفة اإلالتي يقوم بها اوتسهيل التجارة 

مركز األبحاث  التي يقوم بهاتأهيل الكفاءات في القطاع التجاري واالقتصادي أنشطة و  والصناعة والزراعة
)قسم والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  االقتصادية والتجاريةاإلحصائية و 

ألمم المتحدة الوكاالت المتخصصة التابعة لبالتعاون مع لتدريب( المعهد اإلسالمي للبحوث واالتعاون واالندماج و 
اليونيدو ومنظمة منظمة التجارة العالمية و واألونكتاد و  الدوليبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز التجارة )

خاص في الدول ( والقطاع الومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلخ. العالمية السياحة
 األعضاء. 

نشاط  1.125لتعزيز التجارة البينية حوالي  التشاوريةالمجموعة  نفذت، 2015 ديسمبرو  2009 فبرايربين 
في مجال تأهيل اإلسالمي  التعاونمنظمة لفائدة الدول األعضاء في بالكامل منها  %75انجازتم ومشروع حيث 

ائتمان الصادرات وتطوير المنتجات و تأمين و  التجارةتمويل و  يالتجار والتنشيط التجارة  تسهيلو الكفاءات 
 . االستراتيجية
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للطرق التحتية  البنياتتسهيل التجارة من حيث مجال وقد استثمرت العديد من الدول األعضاء أيضا في 
ات اإلمار  :يةالويتعلق األمر بالدول الت .%10، حيث ارتفع النمو بنسبة 2016-2010خالل الفترة لمطارات وا

يران ومصر وبروناي والكويت والسنغال وسيراليون والمالديف وبوركينافاسو وتركيا  ماليزياو العربية المتحدة  وا 
وحسب بيانات . لبنان والمغرب وتشاد وطاجكستان واندونيسيا والكاميرونالسعودية و المملكة العربية والجزائر و 

 سنتيبين  %25 من بأكثرمعدل الربط البحري  منأخرى دول  حسنت مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد
 بنين، األردن، بنغالديش، السودان، توغو، البحرين، المالديف،دول اآلتية: البويتعلق األمر  2016و 2005

. وقد تحسن متوسط الربط كوت ديفوارو  المغرب ،سيراليون ،مصر الكاميرون، تركيا، غينيا، جيبوتي، الصومال،
 .2016و 2005بين سنتي  %18,6األعضاء بنسبة البحري للدول 

في سنة  %10,33نسبة  من التجارة العالمية قد سجلت تجارة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميل
 .%7,8بما يعادل انخفاضا بنسبة  2014خالل سنة  %11,2مقابل  2015

 اإلمارات العربية المتحدةلتجارة العالمية فهي: أما أهم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الفاعلة في ا
من التجارة اإلجمالية للدول األعضاء في منظمة التعاون  %14بما يعادل  مليار دوالر أمريكي 478,4)

مليار  376,4) ماليزيا(، %11,1، مليار دوالر أمريكي 379,2) المملكة العربية السعوديةتليها (، اإلسالمي
، مليار دوالر أمريكي 293,1) إندونيسيا(، %10,3، مليار دوالر أمريكي 351) تركيا(، %11، دوالر أمريكي

 قطر(، %3,4مليار دوالر أمريكي،  115,3) نيجيريا(، %4,5، مليار دوالر أمريكي 153,3) إيران(، 8,6%
دوالر  مليار 91) مصر( و%2,8مليار دوالر أمريكي،  96,3) العراق(، %3,2مليار دوالر أمريكي،  110,6)

% من التجارة العالمية للدول األعضاء 71,4 حوالي (. وقد سجلت هذه الدول العشر مجتمعة%2,7، أمريكي
تريليون دوالر أمريكي. ونتيجة الضطراب أسعار  2,45بما يقارب  2015في منظمة التعاون اإلسالمي سنة 

مليار دوالر أمريكي  50ل بمقدار ، انخفض حجم التجارة لهذه الدو 2015و 2014السلع األساسية بين سنتي 
 على األقل.

لدول  المنجمية المحروقات صادرات في %42,4 ا بنسبةانخفاضوحسب بيانات مركز التجارة الدولي يالحظ 
، %29 االلكترونيةو  الكهربائية، األجهزة %30,4 اآلالت ،2015و 2014 سنتي بين اإلسالميتعاون ال منظمة

 .%17 يةالبالستيك والمواد %22,6 الكريمة األحجارو  المجوهرات ،%25,4السيارات 
%(، المحروقات 29: المواد المصنعة المختلفة )من 2015سنة خالل  للدول األعضاء التجارة العالميةتتكون 

والمواد  %(8المواد الكيماوية )(، لكل منها %17)المواد الغذائية و %(، اآلليات ومعدات النقل 23المنجمية )
 .%(6لقابلة لألكل )األولية غير ا

للدول األعضاء في من التجارة العالمية بلغت تجارة الخدمات ، 2016وحسب بيانات األونكتاد لشهر أكتوبر 
من التجارة  %24بما يعادل نسبة  2015مليار دوالر أمريكي سنة  822,3منظمة التعاون اإلسالمي قيمة 

  .لية للدول األعضاءاإلجما



9 

 

. %34أخرى ، خدمات %32,4السفر والسياحة ، %32,6النقل ات كما يلي: خدمات تتكون بنية تجارة الخدمو 
 ، االتصاالت%3، البناء %9الشركات تليها ، %23 بنسبة الخدمات الحكوميةوتتكون هذه األخيرة من 

 ، خدمات%1,5 والمعاشات التأمينخدمات ، %2الخدمات المالية ، %2,4البناء ، %5 والخدمات المعلوماتية
 .(%3والخدمات السمعية البصرية والملكية الفكرية لمعلوماتية والشخصية والثقافية والترفيه والرخص )ا أخرى

 ،تركيا ،ماليزيا ،اإلمارات العربية المتحدة ،أهم الدول األعضاء الفاعلة في تجارة الخدمات هي: العربية السعودية
يران. لبنان ،الكويت ،مصرقطر،  ،إندونيسيا من التجارة اإلجمالية للخدمات  %70مجتمعة  لدولهذه ا سجلت وا 

  .2015في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي سنة 
 النقل تكلفة تقلص نتيجة انخفاضامنظمة التعاون اإلسالمي  في األعضاء لدولفي ا الخدمات تجارة شهدت

 .البحري للشحنات الجافة
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للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالمليار دوالر أمريكي : تطور التجارة العالمية 2الرسم البياني 

 2015و 2005بين سنتي 

 
 بنية التجارة الخارجية -ب

 صادراتال  
 انتقلت، حيث %25,2 بنسبة تراجعاسجلت الصادرات العالمية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

، بما 2015في سنة  تريليون دوالر أمريكي 1,61إلى  2014سنة  تريليون دوالر أمريكي 2,15قيمتها من 
لمية الذي الصادرات العا تراجعإلى  االنخفاضويرجع هذا . مليار دوالر أمريكي 541يعادل انخفاضا بحوالي 

)الناجم عن ارتفاع انتاج النفط بسبب تقلب أسعار المواد األساسية مثل المحروقات  الدول األعضاء اآلتيةسجلته 
 .والمواد الغذائية والمعادن على الصعيد الدوليالدول المصدِّرة للنفط( من قبل 

مليار دوالر  10فاق انخفاضا هاما في صادراتها التي عرفت منظمة التعاون اإلسالمي  الدول األعضاء في
-) قطرمليار دوالر أمريكي(،  125,2-) المملكة العربية السعوديةهي:  2015و 2014بين سنتي  أمريكي
ليار م 38,2-) الكويتمليار دوالر أمريكي(،  41,6-) اإلمارات العربية المتحدةمليار دوالر أمريكي(،  53,6

-) ماليزيامليار دوالر أمريكي(،  36,4-) كازاخستانمليار دوالر أمريكي(،  36,9-) نيجيريادوالر أمريكي(، 
 مليار دوالر أمريكي(،  28,4-) جزائرال، مليار دوالر أمريكي( 28,6-) العراق(، مليار دوالر أمريكي 34

مليار دوالر  13,9-) تركيا، مليار دوالر أمريكي( 20,6-) إيران، مليار دوالر أمريكي( 25,6-) اندونيسيا
دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي  41حيث سجلت  .مليار دوالر أمريكي( 12,1-) وعمان أمريكي(

 .2015و 2014تي انخفاضا في صادراتها العالمية بين سن
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في صادراتها العالمية مليون دوالر أمريكي  200فاق ارتفاعا منظمة التعاون اإلسالمي بلدان كما سجلت بعض 
 1037,2)+ أوزبكستاندوالر أمريكي(،  مليون 1237,3)+ بالسودان، ويتعلق األمر 2015و 2014بين سنتي 

 ماليدوالر أمريكي(،  يونمل 549,5)+ توغوريكي(، دوالر أم مليون 838,9)+ باكستاندوالر أمريكي(،  مليون
دوالر  ونملي 302,8)+، قرقيزيا دوالر أمريكي( ونملي 328)+، أوغندة دوالر أمريكي( ونملي 440,2)+

 دوالر أمريكي(. ليونم 298,2)+ طاجكستانو ، أمريكي(

 
 

مواد مصنعة مختلفة : من 2015سنة  في منظمة التعاون اإلسالمي لدول األعضاءتتكون الصادرات العالمية ل
، اآلليات %10خامات غير قابلة لألكل  ،%20المواد الغذائية ، %28المحروقات المنجمية تليها ، 29%

 .%5المواد الكيماوية و  %8ومعدات النقل 

مليار  218,4قيمة  2015حيث بلغت صادراتها في سنة  اإلمارات العربية المتحدةأهم الدول المصدرة هي: 
العربية من الصادرات العالمية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، تليها  %13,6أمريكي بما يعادل دوالر 

 إندونيسيا(، %12,5مليار دوالر أمريكي،  200,2) ماليزيا(، %13مليار دوالر أمريكي؛  208,6) السعودية
مليار دوالر  78) رقط(، %9مليار دوالر أمريكي،  143,9) تركيا(، %9,4مليار دوالر أمريكي،  150,4)

(، %3,5مليار دوالر أمريكي،  57) نيجيريا(، %4,1مليار دوالر أمريكي،  65,7) إيران(، %4,9أمريكي، 
(. وقد سجلت هذه %3,2مليار دوالر أمريكي،  51) العراقو ( %3,4مليار دوالر أمريكي،  55,2) الكويت

بما يقارب  2015نظمة التعاون اإلسالمي سنة مالصادرات العالمية ل% من 76,4الدول العشر مجتمعة حوالي 
 تريليون دوالر أمريكي. 1,23
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)بالمليار دوالر  2015الدول المصدرة العشر األوائل في منظمة التعاون اإلسالمي سنة : 4الرسم البياني 
 أمريكي(

 
 واردات ال 

مليار  196بما يعادل قيمة  %9,7 نسبة سجلت الواردات العالمية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 1,82إلى  2014تريليون دوالر أمريكي سنة  2,01وقد انتقلت من  2015و 2014تي سنبين دوالر أمريكي 

مليار دوالر أمريكي  3بما يفوق الواردات . ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع 2015تريليون دوالر أمريكي سنة 
 الدولبعض في  2015و 2014أسعار برميل النفط بين سنتي التخفيضات في الميزانيات وانخفاض نتيجة 

مليار دوالر  32,6-مليار دوالر أمريكي(، ماليزيا ) 35-مليار دوالر أمريكي(، تركيا ) 35,5-اندونيسيا ): مثل
مليار دوالر أمريكي(، اإلمارات العربية  17,5-مليار دوالر أمريكي(، إيران ) 21,8-أمريكي(، كازاخستان )

مليار دوالر  8,1-مليار دوالر أمريكي(، المغرب ) 8,8-مليار دوالر أمريكي(، نيجيريا ) 13,3-دة )المتح
مليار  6,1-مليار دوالر أمريكي(، العراق ) 6,5-قرقيزيا ) مليار دوالر أمريكي(، 6,8-أمريكي(، الجزائر )

مليار  4,2-الر أمريكي(، اليمن )مليار دو  4,3-مليار دوالر أمريكي(، تونس ) 5,3-دوالر أمريكي(، ليبيا )
 3,2-أوزبكستان )مليار دوالر أمريكي( و  3,5-بنان )مليار دوالر أمريكي(، ل 3,7-دوالر أمريكي(، البحرين )

 مليار دوالر أمريكي(.
 حسب الدول والمنتوجات هي:حاالت االنخفاض أهم 

 بين سنتي ليار دوالر أمريكي م 35,5بما يعادل قيمة ها من واردات %20انخفاض بنسبة  :إندونيسيا
، الحديد والصلب %43المحروقات المنجمية بنسبة  وارداتها من انخفاضنتيجة  2015و 2014

، المواد البالستيكية %13، اآلليات والمعدات الميكانيكية %19، المواد الكيماوية العضوية 24%
 .%10واألجهزة الكهربائية  %12، الحبوب 12%
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 من  الواردات انخفاضنتيجة مليار دوالر أمريكي  35بما يعادل  %14,5ها بنسبة انخفاض واردات :تركيا
والمواد  %16والحديد والصلب  %19المواد الكيماوية العضوية و  %31بنسبة المحروقات المنجمية 

 ؛%2الكهربائية  واآلليات والمعدات %9الميكانيكية  واألجهزةواآلليات  %13البالستيكية 
 نتيجة انخفاض وارداتها  %15,6مليار دوالر أمريكي بما يعادل  32,6وارداتها بقيمة انخفاض  :ماليزيا

واآلليات  %19واألحجار الكريمة  %21تليها واردات الحديد والصلب  %38 المحروقات المنجميةمن 
 ؛%11واآلليات والمحركات الميكانيكية  %12واألجهزة الكهربائية 

 انخفاضنتيجة  %52,8مليار دوالر أمريكي بما يعادل  21,8تراجع وارداتها بقيمة  :كازاخستان 
 %23اآلليات واألجهزة الكهربائية ، و %29المحروقات المنجمية و  ،%55بنسبة  السياراتالواردات من 

 .%13والمواد الصيدالنية  %19واآلليات والمعدات الميكانيكية 
 16,6دوالر أمريكي بما يعادل نسبة  مليار 17,5عرفت الواردات اإليرانية انخفاضا بقيمة  :إيران% 

والحديد  %26اآلليات والمعدات الكهربائية ، و %45 من الحبوب بنسبةالواردات  انخفاضنتيجة 
 .%12واآلليات والمحركات الميكانيكية  %13والزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية  %13والصلب 

خالل العالمية  وارداتهافي فاق مليار دوالر أمريكي عرفت بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا  كما
 بنيندوالر أمريكي(،  مليار 5,3)+ عماندوالر أمريكي(،  مليار 17)+ باكستان :بـ ، ويتعلق األمرتلك الفترة

، دوالر أمريكي( ارملي 3,5)+ أذربيجاندوالر أمريكي(،  يارمل 3,6)+ توغودوالر أمريكي(،  مليار 4,2)+
 .دوالر أمريكي( ارملي 2,2)+وقطر  دوالر أمريكي( ارملي 2,4)+موزامبيق 
مواد مصنعة و  اآلليات ومعدات النقل: ، كانت الواردات العالمية للدول األعضاء تتكون من2015في سنة 

المواد الكيماوية (، %13المحروقات المنجمية )، (%18) ، المواد الغذائيةلكل منهما (%28) بنسبة مختلفة
 (.%3) لألكل القابلةولية غير األد مواوال %)10(

 (2015-2011دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )العالمية لل وارداتال: بنية 5الرسم البياني 
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مليار دوالر أمريكي بما  260حيث بلغت وارداتها نحو  اإلمارات العربية المتحدةأهم الدول المستوردة هي: 
مليار دوالر أمريكي؛  207,2) تركياية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، تليها من الواردات العالم %14,3يعادل 
مليار دوالر أمريكي،  170,6) العربية السعودية(، %9,7مليار دوالر أمريكي،  176,2) ماليزيا(، 11,4%
 صرم(، %4,8مليار دوالر أمريكي،  87,6) إيران(، %7,9مليار دوالر أمريكي،  142,7) اندونيسيا(، 9,4%

مليار  58,4) نيجيريا(، %3,5مليار دوالر أمريكي،  64,5) باكستان(، %3,8مليار دوالر أمريكي،  69,8)
وقد سجلت هذه الدول العشر مجتمعة  .(%2,9مليار دوالر أمريكي،  51,8) والجزائر (%3,2دوالر أمريكي، 

دوالر  تريليون 1,29ما يقارب ب 2015منظمة التعاون اإلسالمي سنة العالمية ل الواردات% من 71حوالي 
 أمريكي.

)بالمليار دوالر  2015الدول المستوردة العشر األوائل في منظمة التعاون اإلسالمي سنة : 6الرسم البياني 
 أمريكي(

 

III. مستجدات التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 (2015-2005تطور التجارة البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي ) - أ
، فإن بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ليست بالكاد عافيته خالل السنوات األخيرةاستعاد ا أن االقتصاد العالمي بم

بمنأى عن ذلك ألنها تخضع أيضا لتوجهات اقتصاديات بعض الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 
والدول اآلسيوية حيث تربطها بها اتفاقيات ثنائية  نافتا(اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا )األوروبي ودول 
 ومتعددة األطراف.
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التي تقلب أسعار المواد األساسية وسعر صرف العملة باقتصاديات منطقة منظمة التعاون اإلسالمي أيضا  ترتبط
طقة )منظمة المعامالت التجارية الدولية باإلضافة إلى تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة داخل المن تتم بها

 التعاون اإلسالمي وشركاء التنمية(.
ويؤثر تغير معدل نمو االقتصاديات المهمة في منظمة التعاون اإلسالمي مثل اإلمارات والسعودية وماليزيا 

للدول األعضاء  الخارجيةالتجارة  أداء يران وقطر ونيجيريا والعراق والكويت مباشرة علىا  وتركيا واندونيسيا و 
 لدول األعضاء.رة البينية لعموما والتجا

 سجلت قيمة المبادالت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الصادرات + الواردات(
 حيث انتقلت منلمنظمة التعاون اإلسالمي ( 2015-2005)العمل العشري  مخططارتفاعا مهما منذ تطبيق 

بزيادة بلغت  2015مليار دوالر أمريكي سنة  694,23 إلى 2005مليار دوالر أمريكي سنة  271,45
156%. 

: تطور التجارة البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي بالمليار دوالر أمريكي بين سنتي 7الرسم البياني 
 2015و 2005

 
إلى تكثيف  فإن الدول األعضاء عادة ما يشتد نزوعها، العالميةوبالرغم من انعكاسات األزمة االقتصادية 

، حافزها في ذلك القرب الجغرافي وتفعيل االتفاقيات الثنائية واإلقليمية وتشابه عادات مبادالت فيما بينهاال
وتنفيذ مخطط وتمويل التجارة وتأمين وائتمان الصادرات االستهالك والتكامل اإلقليمي وجهود تنشيط التجارة 

 .لكومسيكاستراتيجية ا فعيلتو  2015-2005العمل العشري 

حصة المبادالت التجارية البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي من التجارة اإلجمالية للدول األعضاء من  ارتفعت
 .%31,5زيادة بلغت بذلك مسجلة  2015سنة  %20,33إلى  2005سنة  15,50%
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 الرغم على 2015-2005 اإلسالمي التعاون لمنظمة العشري العمل مخطط أهدافأحد أهم  تحقيق تم قدإذا ل
 32 حوالي حققت وقد. اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول التي شهدتها االقتصادية الضطراباتا من
 %20الدول التي تعد تجارتها البينية أقل من  تم تشجيع أخرى، ناحية ومن. 2015 سنة في الهدف هذا دولة
 تنويع من أجل الغابونو  إندونيسيا ليزيا،ما بنغالديش، سورينام، نيجيريا، غينيا، ألبانيا، موزامبيق، يانا،و غ :مثل

من  %25المتمثل في حصة  الجديد الهدف تحقيقتها على لمساعد اإلسالمي التعاون منظمة فضاء في شركائها
 .2025 سنةأفق  في اإلسالمي التعاون لمنظمة البينية التجارة

  2015و 2005بين سنتي : تطور حصة التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي 8الرسم البياني 
 % بالنسب

 
 

اإلمارات العربية هي:  2015لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة  أهم الدول األعضاء الفاعلة في التجارة البينية
العربية ، من التجارة البينية %16، بما يعادل مليار دوالر أمريكي 110,8بلغت قيمة تجارتها البينية  المتحدة

مليار  55,5 إيران، %9,4/مليار دوالر أمريكي 65,2 تركيا%، 9,9الر أمريكي/ مليار دو  68,6 السعودية
، %4,9مليار دوالر أمريكي/  34,2 باكستان%، 5,4مليار دوالر أمريكي/  37,3 ماليزيا%، 8دوالر أمريكي/ 

ر مليا 26,5 عمان، %4مليار دوالر أمريكي/  27,5 سوريا، %4,5/مليار دوالر أمريكي 31,4 اندونيسيا
مجتمعة العشر حققت هذه البلدان . %3,4مليار دوالر أمريكي/  23,8 العراق، و%3,8دوالر أمريكي/ 

مليار دوالر  481بما يعادل حوالي قيمة  2015% من التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة 69,3
 .أمريكي

 أسعارتقلب  نتيجة البلدان هذه ظممع في 2015و 2014 سنتي بين البينية التجارة حجم في انخفاضا الحظي
 سعر خفض إلى ذلك أدى وقد. وبكمن قبل دول األ النفط إنتاج لزيادة نظرا الدولية السوق فياألساسية  لسلعا

 .األمريكي الدوالر قيمة ارتفاع من الرغم علىالنفط  برميل
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 آسيا دول تليها ،الخليج من قبل دول %36 البينية للتجارة الجغرافي التوزيع تشكل ،2015 سنةأفق  في
 (.%5) العربي المغرب اتحاد دولو ( %6) الصحراء جنوب أفريقيا ودول ،(%24) األوسط الشرقثم  ،(29%)

 2015: التوزيع الجغرافي للتجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة 9الرسم البياني 

 
، المحروقات المنجمية %29 المختلفة واد المصنعةهي: الم 2015أهم المواد المتداولة في التجارة البينية سنة 

 قابلةغير  مواد أولية، %10، المواد الكيماوية %11، اآلليات ومعدات النقل %22، المواد الغذائية 23%
 %.5لألكل 

 %بالنسب  2015و 2009: بنية التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي بين سنتي 10الرسم البياني 

 
 %20تجارتها البينية  بلغتاألعضاء اآلتية قد  دولة من الدول (32) ، حوالي2015و 2005بين  في الفترة ما

مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون من إجمالي تجارتها الخارجية وهو الهدف الذي يتعين بلوغه وفق 
ا تمت مع من تجارته %90,35) سورياتنازلي: الترتيب الحسب  . نعرض هذه الدول2015سنة لاإلسالمي 

 قيرقيزيا، (%60) جيبوتي، (%64,60) أفغانستان، (%69,27) الصومال، دول منظمة التعاون اإلسالمي(
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 السودان، (%41,19) لبنان، (%42,50) األردن، (%46,18) طاجكستان، (%48,14) اليمن، (50,53%)
 إيران، (%35,00) البحرين، (%35,11) السنغال، (%36,46) عمان، (%36,88) باكستان(، 37,72%)
 كوت دي فوار، (%32,59) مصر، (%32,62) سيراليون، (%34,15) تركمنستان، (34,20%)
 العراق، (%27,40) توغو، (%27,47) أوغندا، (%30,58) أوزبكستان، (%30,61) بنين، (32,44%)
 ياليب، (%23,69) القمر االتحادية، (%24,31) غينيا بيساو، (%24,82) بوركينافاسو(، 25,87%)
 .(%20,26) تركياو (%20,67) مالي، (%22,24) النيجر، (%23,16) الكويت، (23,41%)

 %بالنسب  2015درجة االندماج في التجارة البينية سنة  :11الرسم البياني 
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المشاركة في و  تدعيم القدرات والكفاءاتاألعضاء أن ترفع من استثماراتها في مجال الدول يتعين على و 
المركز اإلسالمي  ية العامة والقطاعية على المستوى الدولي وخاصة منها المعارض التي يقيمهاالمعارض التجار 
 تعزيزمن أجل  تبسيط إجراءات التجارة الخارجية واالستثمارات البينية لمنظمة التعاون اإلسالميو  لتنمية التجارة

 . المبادالت التجارية بين الدول األعضاء
للتصدير ضروري من أجل تنمية التجارة الخارجية واالستثمارات البينية. كما يتعين ويعتبر تنويع العرض القابل 

وفي مشاريع  على الدول األعضاء أن تشارك بصفة فعالة في أنشطة المجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية
اللجنة ة واالستثمار و ومشاريع وأنشطة اللجنة الفرعية للتجار  (PCMالكومسيك في إطار إدارة دورات المشاريع )

 .لالجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالميالتابعتين لقطاع الخاص والتمويل الفرعية ل

 بنية التجارة البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي - ب
 الصادرات البينية 

ثالث مرات  ن اإلسالميالصادرات البينية لمنظمة التعاو ، تضاعفت قيمة 2015و 2005في الفترة ما بين 
، 2015مليار دوالر أمريكي سنة  344,3إلى  2005 مليار دوالر أمريكي سنة 134,3 تقريبا، حيث انتقلت من

بنسبة  2015و 2014يالحظ انخفاض الصادرات البينية ما بين سنتي %. و 155,3بما يعادل ارتفاعا بنسبة 
السوق الدولية نظرا لكون أهم المصدرين في منظمة  فيأسعار المواد األساسية  انخفاض نتيجة% 17,3بلغت 

 . التعاون اإلسالمي أغلبهم من المصدرين لهذه المواد بالرغم من ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي خالل هذه الفترة
 2014سنة  %21,04حيث انتقلت من %8,4هذا الوضع في انخفاض حصة الصادرات البينية بنسبة  ساهم
 .2015سنة  %19,27إلى 

انخفاضا في صادراتها البينية  2015و 2014وقد عرفت عدة دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بين 
مليار  5-) العربية السعوديةمليار دوالر أمريكي(،  5,9-) تركيااألقل وهي:  بنحو مليار دورال أمريكي على

مليار  3,8-) قطرمليار دوالر أمريكي(،  4-) ماليزيامليار دوالر أمريكي(،  4,2-) إندونيسيادوالر أمريكي(، 
مليار  2,5-) الجزائرمليار دوالر أمريكي(،  2,9-) إيرانمليار دوالر أمريكي(،  3,3-) الكويتدوالر أمريكي(، 
 1,1-) أذربيجانمليار دوالر أمريكي(،  1,9-) مصرمليار دوالر أمريكي(،  2,3-) نيجيريادوالر أمريكي(، 

 .مليار دوالر أمريكي( 1-) كازاخستانمليار دوالر أمريكي(،  1,1-) كوت ديفوار، مليار دوالر أمريكي(
 في الدول التالية: الصادراتويالحظ هذا االنخفاض على مستوى 

-بما يعادل  2015و 2014مليار دوالر أمريكي بين سنتي  5,9صادراتها البينية بقيمة  تراجعت: تركيا -
، %25,6-حديد والصلب بمليار دوالر أمريكي، أي بما يعادل نتيجة انخفاض صادراتها من ال 12,2%

 465-والمحروقات المنجمية ) ؛(%15,8-مليون دوالر أمريكي؛  525-واآلليات واألجهزة الكهربائية )
-مليون دوالر أمريكي؛  436-(؛ منتوجات الحديد والصلب )%18,2-مليون دوالر أمريكي؛ 
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( والمواد %10,8-مليون دوالر أمريكي؛  410-يكية )(؛ واآلليات والمحركات الميكان16,8%
 ؛(%16,4-مليون دوالر أمريكي؛  392,4-البالستيكية )

مليار دوالر أمريكي  5بما يعادل  %10,2عرفت صادراتها البينية انخفاضا بنسبة  :العربية السعودية -
(، المواد %14,9- مليار دوالر أمريكي، 1,3-نتيجة انخفاض الصادرات من المواد البالستيكية )

مليون  158,8-(، السيارات والجرارات )%17,6-دوالر أمريكي، مليون  334-الكيماوية العضوية )
-دوالر أمريكي، مليون  131,2-(، المواد الكيماوية غير العضوية )%13,9-دوالر أمريكي، 

-ق المقوى )( والورق والور %49,6-دوالر أمريكي، مليون  101,3-(، الحيوانات الحية )36,9%
  ؛(%10,1-دوالر أمريكي، مليون  77,6

مليار دوالر أمريكي بين سنتي  4,2-بما يعادل  %16,8انخفضت صادراتها البينية بنسبة  :اندونيسيا -
ــة انخفــ، نتيج2015و 2014 ار دوالر أمريكي، ـــملي 1,7-ات المنجمية )ـــاض الصادرات من المحروقــ

(، %12,2-دوالر أمريكي، مليون  767,7-يوت النباتية والحيوانية )(، تليها الشحوم والز 40,8%-
الحة البحرية أو عبر ــدات المــمع(، %50,8-دوالر أمريكي، ون ــملي 259,4-ة )ــار الكريمــاألحج
ــملي 210,6-) األنهار ــالم(، %94,5-ريكي، ــدوالر أمون ــ ــ ــاويــواد الكيمــ ــملي 204,2-) ةــ  دوالرون ــ

والمطاط  (%18,9-دوالر أمريكي، مليون  128,7-)ة ـوط الصناعيـ، الخي(%33,8-ي، ـريكــأم
 ؛ (%22,5-دوالر أمريكي، مليون  128,6-اته )ــــومشتق

مقارنة بسنة مليار دوالر أمريكي  4-بما يعادل  %16,6انخفضت صادراتها البينية بنسبة : ماليزيا -
(، %35,6-مليار دوالر أمريكي،  1,7-محروقات المنجمية )من ال هاصادراتنتيجة انخفاض ، 2014

اآلليات والمعدات (، %22,6-دوالر أمريكي، مليون  823,1-تليها الشحوم والزيوت النباتية والحيوانية )
دوالر أمريكي، مليون  172,2-) الحديد والصلب(، %28,1-دوالر أمريكي، مليون  550-) الكهربائية

والكاكاو ومستحضرات (، %11,5-دوالر أمريكي، مليون  163,6-) يمةاألحجار الكر (، 42,7%-
 ؛ (%39,3-دوالر أمريكي، مليون  96,6-) الكاكاو

مليار دوالر أمريكي نتيجة  3,8-بما يعادل  %26,6عرفت صادراتها البينية انخفاضا بنسبة  :قطر -
(، األلومنيوم %27-مليار دوالر أمريكي،  1,9-انخفاض صادراتها من المحروقات المنجمية )

ة ــالستيكيـــواد البــ(، الم%55,1-ريكي، ــدوالر أمار ـــملي 1,1-وم )ــة من األلومنيــات المصنعـــوالمنتوج
ــملي 667,9-) ــــدوالر أمون ــ ــملي 418,2-ديد والصلب )ـــ(، الح%46,1-ريكي، ـ ــ   ريكي،ــــدوالر أمون ـ
(، والمواد الكيماوية %43,4-دوالر أمريكي، مليون  220,4-(، مواد الحديد والصلب )36,7%-

 ؛(%21,2-دوالر أمريكي، مليون  153-العضوية )
مليون دوالر أمريكي  100فاق وبالرغم من هذا االنخفاض عرفت بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا 

 باكستاندوالر أمريكي(،  ارملي 6,2)+ بعمان، ويتعلق األمر 2015و 2014بين سنتي  البينيةفي صادراتها 
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دوالر  يونمل 188,1)+ غينيادوالر أمريكي(،  مليون 241,8)+ البحريندوالر أمريكي(،  ارملي 2,1)+
 123)+ طاجكستان، دوالر أمريكي( ونملي 156,1)+ توغو، دوالر أمريكي( ونملي 165)+ المغربأمريكي(، 

جنوب -بفضل تعزيز التعاون الثنائي جنوب والر أمريكي(د ليونم 100,1)+ غابونو ، دوالر أمريكي( ونملي
 والسيما مع بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول األفريقية.

بلغت قيمة صادراتها نحو  اإلمارات العربية المتحدةهي:  2015سنة أهم البلدان الفاعلة في الصادرات البينية 
، تليها % من الصادرات البينية21,5 بما يعادل نسبة دوالر أمريكي مليار 74منطقة منظمة التعاون اإلسالمي 

 إندونيسيا، %12,4/مليار دوالر أمريكي 42,7 تركيا%، 13مليار دوالر أمريكي/  44,5: العربية السعودية
مليار دوالر  13,1إيران ، %5,8/ مليار دوالر أمريكي 20,1ماليزيا %، 6مليار دوالر أمريكي/  20,6
%، 3,6مليار دوالر أمريكي /  12,3 سوريا، %3,7/ مليار دوالر أمريكي 12,6 عمان، %3,8/ أمريكي
. حققت هذه البلدان %3,1/ مليار دوالر أمريكي 10,6 وقطر، %3,1/ مليار دوالر أمريكي 10,6 الكويت

لكل دولة  بنحو ملياري دوالر أمريكي 2015و 2014تراجعا في صادراتها البينية بين سنتي العشرة مجتمعة 
بما يعادل قيمة % من الصادرات البينية االجمالية لمنظمة التعاون اإلسالمي 75,9يقارب  اولكنها حققت م

 .مليار دوالر أمريكي 261,2

 )بالمليار دوالر أمريكي( 2015الفاعلة في الصادرات البينية سنة الدول العشر األوائل  :12الرسم البياني 

 
من الصادرات البينية،  %31المواد المصنعة فهي:  2015سنة  بين الدول األعضاء رةأما أهم المواد المصد  

غير  مواد أولية، %9المواد الكيماوية ، %10اآلليات ومعدات النقل ، %19المحروقات  ،%23المواد الغذائية 
 .%8لألكل  قابلة
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 % ( بالنسب2015- 2009: بنية الصادرات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي )13الرسم البياني 

 
 الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

خالل فترة  ثالث مراتبأكثر من  الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي ارتفعتعلى غرار الصادرات البينية 
مليار دوالر أمريكي  350 حوالي إلى 2005مليار دوالر أمريكي سنة  137,1 حيث انتقلت من، سنوات 10

بنسبة  انخفاضا 2015 و 2014بين  . وقد عرفت ما%155,5بما يعادل ارتفاعا بنسبة  2015سنة 
انخفاض أسعار المواد األساسية وهو ما أدى إلى تراجع نتيجة مليار دوالر أمريكي  73,4بما يعادل  17,33%

وخاصة نتيجة انخفاض ي فاق ملياري دوالر أمريكي ألهم الدول المستوردة على مستوى منظمة التعاون اإلسالم
من  مليار دوالر أمريكي 21-) إندونيسيا ويتعلق األمر بالدول التالية:إيرادات صادرات المنتجات النفطية 

مليار دوالر أمريكي(،  7,6-) البحرينمليار دوالر أمريكي(،  10,6-) اإلمارات العربية المتحدة(، وارداتها البينية
مليار دوالر أمريكي(،  4,9-) العراقمليار دوالر أمريكي(،  6,7-) تركيا مليار دوالر أمريكي(، 7-) إيران
مليار دوالر  2,7-)مليار دوالر أمريكي( والمغرب  2,9-) بنغالديشمليار دوالر أمريكي(،  4,6-) ماليزيا

 .أمريكي(
 الدول اآلتية:بتراجع الواردات البينية من بعض المنتوجات في  2015و 2014ويفسر هذا االنخفاض بين سنتي 

نتيجة انخفاض  %65,8-مليار دوالر أمريكي بما يعادل  21البينية بقيمة  وارداتها تراجعتاندونيسيا:  -
مليار دوالر أمريكي، أي  10,6-المحروقات المنجمية )من من دول منظمة التعاون اإلسالمي  وارداتها

الكاكاو و  ؛(%32-دوالر أمريكي؛  مليون 514,3-)المواد الكيماوية العضوية ، و (%47,8-بما يعادل 
ــاكــومستحضرات الك ــملي 145,5-)او ـ ــ ــاآللي(؛ %49,6-ون دوالر أمريكي؛ ــ  ةــائيــــات واألجهزة الكهربــ

مليون دوالر  127,3-(؛ واآلليات والمحركات الميكانيكية )%17,4-ون دوالر أمريكي؛ ــملي 138,7-)
مليون  86-( والقطن )%35,5-مليون دوالر أمريكي؛  94,5-)(؛ الحديد والصلب %11,2-أمريكي؛ 

 ؛(%22,6-دوالر أمريكي؛ 
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مليار دوالر  10,6بما يعادل  %22,3 البينية انخفاضا بنسبة وارداتهاعرفت  اإلمارات العربية المتحدة: -
 األحجار الكريمةمن  وارداتها القادمة من دول منظمة التعاون اإلسالميأمريكي نتيجة انخفاض 

واآلليات واألجهزة الكهربائية واآلليات والمحركات الميكانيكية والسيارات والجلد والمنتوجات الجلدية 
 والحديد والصلب والمواد الصيدالنية؛

مليار دوالر أمريكي نتيجة انخفاض  7,6-بما يعادل  %71البينية بنسبة  وارداتهاانخفضت  البحرين: -
 الملح واردات (، تليها%98,3-مليار دوالر أمريكي،  7,5-من المحروقات المنجمية ) وارداتها

 102,6-) القطن(، %44,1-دوالر أمريكي، مليون  132,2-) واألسمنت والجير والجبس والكبريت
اللحوم واألحشاء (، %40,6-دوالر أمريكي، مليون  12,7-) الحبوب(، %81,2 دوالر أمريكي،مليون 

 ؛ (%14,8-ريكي، دوالر أممليون  10,5-) الصالحة لألكل
وارداتها مليار دوالر أمريكي نتيجة انخفاض  7-بما يعادل  %14البينية بنسبة  وارداتهاانخفضت إيران:  -

من دول منظمة التعاون اإلسالمي من اآلليات والمحركات الميكانيكية واآلليات واألجهزة الكهربائية 
 والسيارات والحبوب واألحجار الكريمة؛

مليار دوالر أمريكي نتيجة  6,7-بما يعادل  %23البينية انخفاضا بنسبة  تهاوارداعرفت  تركيا: -
األحجار (، %39,3-مليار دوالر أمريكي،  6,7-المحروقات المنجمية ) وارداتها البينية منانخفاض 
دوالر مليون  450,8-المواد البالستيكية )البالستيك و (، %35,1-دوالر أمريكي، مليار  1,1-) الكريمة

-) القطن(، %34-دوالر أمريكي، مليون  332,7-) المواد الكيماوية العضوية(، %14,4-كي، أمري
دوالر مليون  106,1-الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية )(، و %13,6-دوالر أمريكي، مليون  144,7
 ؛(%15,4-أمريكي، 

 100من في وارداتها البينية  هاما ارتفاعامن جهة أخرى، عرفت بلدان أخرى في منظمة التعاون اإلسالمي 
 وأفغانستان وتونس باكستان وهي: 2015و 2014بين سنتي مليار دوالر أمريكي  4,6إلى مليون دوالر أمريكي 

 .وفلسطين بنينو  قطرو  وعمان وسيراليون وأذربيجان
تقلت من حيث ان% 8,4 لمنظمة التعاون اإلسالمي تراجعا بنسبة الواردات البينيةوفي هذه الظروف، عرفت 

نتيجة انخفاض الواردات البينية للدول العشر األوائل في  2015سنة  %19,27إلى  2014سنة  21,04%
 .منظمة التعاون اإلسالمي خالل تلك الفترة

التي استوردت  إيرانفهي:  2015أما أهم الدول األعضاء المستوردة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي سنة 
اإلمارات العربية المتحدة  تليها ،% من الواردات البينية12,1بما يعادل نسبة  أمريكي مليار دوالر 42,4 حوالي
 24,2 العربية السعودية%، 7,2مليار دوالر أمريكي/  25,3 باكستان، %10,5/ مليار دوالر أمريكي 36,8

والر أمريكي/ مليار د 20,9 العراق%، 6,4مليار دوالر أمريكي/  22,4 تركيا%، 6,9مليار دوالر أمريكي/ 
 13,9 عمان، %4,3مليار دوالر أمريكي/  15,2 سوريا%، 4,9مليار دوالر أمريكي/  17,3 ماليزيا%، 6
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من  %66,1. سجلت هذه الدول مجتمعة %3,8مليار دوالر أمريكي/  13,1 ومصر%، 4مليار دوالر أمريكي/ 
 .مليار دوالر أمريكي 231,3مة بما يعادل قي 2015الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة 

  )بالمليار دوالر أمريكي( 2015الدول العشر األوائل الفاعلة في الواردات البينية سنة  :14الرسم البياني 

 
 المختلفة مصنعةالمواد الأهم المواد المستوردة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هي: 

المواد الغذائية تليها من الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي، ا لكل منهم% 27المحروقات المنجمية و 
 .%3لألكل  قابلة، مواد أولية غير لكل منهما %11المواد الكيماوية و ، اآلليات ومعدات النقل 21%

 %( بالنسب 2015-2009البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي ) الواردات: بنية 15الرسم البياني 
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IV- البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي التجارةتنمية  ئقعوا 
 العوائق التعريفية وغير التعريفية - أ

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

 على وجه الخصوص: 
صعوبة  تعريفية والحواجز غير التعريفية والسيما:إشكاليات النفاذ إلى األسواق: الحواجز التعريفية وشبه ال -

إقامة قواعد المنشأ، صعوبة مطابقة المعايير الدولية من قبل الشركات وعدم االعتراف المتبادل بهذه 
ن التدابير الوطنية واإلقليمية، طول اإلجراءات اإلدارية بالمراكز عبر الحدودية المعايير، عدم االتفاق بشأ

وخاصة خالل عمليات التخليص الجمركي،  مراقبة غير قانونية لحاويات الناقلين، مشكل منح التأشيرات 
، عدم تطبيق التزامات نصوص التعاون كمية السلعلرجال األعمال، وجود رخص منع التصدير، مراقبة 

االقتصادي اإلقليمي وغياب المعلومات حول اإلطار القانوني لتسهيل التجارة، عدم مواءمة أيام وساعات 
العمل بالمراكز الحدودية وغياب الوسائل التنظيمية للمبادالت بين جهات منظمة التعاون اإلسالمي. 

من هذه التدابير ، فإن الدول التي تأثرت بشكل أكبر 2016وسبتمبر  2008وبالتالي، بين ديسمبر 
إندونيسيا، اإلمارات العربية المتحدة، باكستان، مصر، العربية السعودية، إيران،  ماليزيا،هي: تركيا، 

 .من شركائهم التجاريينتدبير كحد أدنى  300بمعدل  ، تونس وقطربنغالديش ، كازاخستان،المغرب
و عدم مالئمة خدمات الدعم للتجارة العوائق على المستوى اللوجستي: البنية التحتية، النقل، ضعف أ -

 الدولية؛ 
 عدم تنوع العرض من المواد المصدرة وعدم مالءمته للمعايير الدولية في األسواق؛ -
عدم توفر المعلومات حول األسواق وفرص األعمال بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المركز  -

 المعنية؛  اإلسالمي لتنمية التجارة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي
نقص فرص اللقاءات وضعف إمكانيات الترويج لإلنتاج الوطني في سائر أسواق بلدان منظمة التعاون  -

 اإلسالمي؛
تعقيد اإلجراءات اإلدارية ذات العالقة بالتجارة الخارجية على المستوى الجمركي والمصرفي وفي  -

 الموانئ؛
 لدولية؛عدم توفر الكفاءات من الفنيين المختصين في التجارة ا -
 ضعف آليات التمويل أو عدم توافقها مع حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. -
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 إجراءات تسهيل التجارة لدول منظمة التعاون اإلسالمي- ب
 لتسهيل كبيرة جهودا اإلسالمي التعاون منظمة دول بعض في إطار اإلجراءات المتخذة لتسهيل التجارة، بذلت

إجراءاتها  اإلسالمي التعاون منظمة بلدان بعض سهلت الصدد، هذا وفي .2006 سنة منذ الحدود عبر التجارة
 :التالية اإلجراءات اتخاذ خالل التجارية من
  ،التقديم والمعالجة اإللكترونية للمعامالت التجارية: ألبانيا، العربية السعودية، البحرين، بنغالديش، بنين

االتحادية، كوت دي فوار، جيبوتي، مصر،  بروناي، بوركينا فاسو، الكاميرون، فلسطين، القمر
اإلمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، غابون، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، غويانا، األردن، كازاخستان، 
مالي، ماليزيا، المالديف، المغرب، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، أوغندا، أوزبكستان، باكستان، 

، سيراليون، السودان، سورينام، سوريا، طاجكستان، توغو، تونس، تركيا فلسطين، قطر، السنغال
 واليمن؛

  إنشاء شبابيك موحدة وطنية: ماليزيا، إندونيسيا، المغرب، بروناي، تركيا، السنغال، مصر، اإلمارات
العربية المتحدة، تونس، أذربيجان، بوركينا فاسو، بنين، الكاميرون، بنغالديش، غامبيا، األردن، 

باكستان، سيراليون، قطر، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، أوغندا، أوزبكستان، وزمبيق، م
كازاخستان، قيرقيزيا، طاجيكستان، كوت ديفوار، توغو، لبنان، غويانا، السودان، إيران، عمان، غابون، 

 وسورينام؛نيجيريا، الجزائر، ليبيا، ألبانيا، المالديف، النيجر، مالي، موريتانيا 
  سيراليون، ماليزيا، 2016و 2010 سنتيبين  %10تحسين مؤشر األداء اللوجستيكي بما يفوق :

ران، الكويت، السنغال، الجزائر، لبنان، المغرب، اإلمارات العربية المتحدة، تركيا، مصر، بروناي، إي
إندونيسيا، قطر، المالديف، السعودية من خالل تشييد بنى تحتية لوجستية جديدة خالل هذه الفترة من 

 أجل تحسين المعامالت التجارية الدولية؛
  ركيا، : اإلمارات العربية المتحدة، ت2016و 2010بين سنتي  %20تحسين أداء الجمارك بما يفوق

سيراليون، ماليزيا، لبنان، بروناي، مصر، القمر االتحادية، قطر، باكستان، الجزائر، مصر، إندونيسيا، 
بوركينا فاسو والجزائر ألن الهيئات الحكومية قد استثمرت بشكل كبير في معدات الجمارك الوطنية 

 )الماسحات الضوئية، إدارة المخاطر، ...(؛
 اإلمارات العربية المتحدة، 2016و 2010بين سنتي  %15ية بما يفوق تحسين البنية التحتية الوطن :

ماليزيا، تركيا، إيران، مصر، بروناي، الكويت، السنغال، سيراليون، المالديف، بوركينا فاسو، الجزائر، 
المملكة العربية السعودية، لبنان المغرب، تشاد وطاجيكستان التي استثمرت في تحسين الطرق والموانئ 

 طارات الدولية لتعزيز حركة البضائع واألشخاص؛والم
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  في بعض الدول مثل: 2016و 2010بين سنتي  %10الحدود بما يفوق  المسافة الفاصلة عنتحسين :
أوزبكستان، طاجيكستان، تشاد، كازاخستان، توغو، النيجر، سيراليون، قيرقيزيا، بوركينا فاسو، بنين، 

سنغال، أوغندا ومالي لتسهيل التجارة عبر الحدود من هذه الدول، كوت ديفوار، غينيا، غينيا بيساو، ال
 والتي معظمها غير الساحلية مع شركائها التجاريين؛

  المالديف، 2016و 2010بين سنتي  %20تحسين معدل الربط البحري للبلدان الساحلية بما يفوق :
، غينيا، تركيا، الكاميرون، البحرين، توغو، السودان، بنغالديش، األردن، بنين، الصومال، جيبوتي

مصر، المغرب، كوت ديفوار، باكستان، المملكة العربية السعودية، ماليزيا وسورينام والذي يشير إلى أن 
 مختلف الحكومات قد بذلت جهودا من أجل الرفع من مستويات الخدمة البحرية مع الشركاء التجاريين؛

 ي عدة دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي إنشاء هيئات تنمية التجارة وتشجيع االستثمار ف
تسهل االتصال المباشر بين رجال األعمال من دول منظمة التعاون اإلسالمي والتي طورت وسائل 

 لتشجيع التصدير واالستثمار من أجل تسهيل التجارة عبر الحدود واالستثمارات األجنبية المباشرة.
 تتوفر على أفضل التي الرئيسية ، فإن الدول2016لسنة  Doing Businessحسب مؤشر ممارسة األعمال 

 ماليزيا، ألبانيا،: هي الوثائق على والحصول باحترام المواعيد والتكلفة يتعلق فيما الحدود عبر للتجارة مؤشر
 .مالي، قيرقيزيا وفلسطين القمر االتحادية، سورينام، عمان، تركيا، األردن،
إصالح من دول  750إصالح من طرف الدول من بينها  2500 ق أزيد منتطبي 2016و 2006 سنتي تم بين
 يمكن هذه اإلصالحات، بين ومن. العالم اقتصاديات دول حسن سير من أجل تسهيل اإلسالمي التعاون منظمة

 البلدان من ومعظمها اإلسالمي، التعاون منظمة لدول الحدود عبر التجارة تدبيرا بخصوص تسهيل 97 أن نذكر
 العربية اإلمارات جيبوتي، باكستان، أوغندا، مالي، األردن، مصر، بنين،: األقل إصالحات على ثالثة مع يةالتال

   .وألبانيا تونس السنغال، أوزبكستان، موريتانيا، المغرب، المتحدة،

 التجارة البينيةتنمية أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال  -ج
لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في اإنشاء الشباك التجاري الموحد تعميم و  تنفيذ اتفاقية بريتاس إن

نشاء  في التخفيف من حدة الحواجز سيساهم مرصد الحواجز غير التعريفية بالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة وا 
منظمة التعاون اإلسالمي  التي تعوق التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي. ويتعين على الدول األعضاء في

تنفيذ اتفاقية نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن تشارك بفعالية في 
اللجنة الفرعية حول التجارة واالستثمار  واللجنة الفرعية للنهوض نشطة والبروتوكولين المصاحبين لها وفي أ

وفرق مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المكلفة ع التنسيقي السنوي لاين لالجتمبالقطاع الخاص والتمويل التابعت
لتعزيز التجارة البينية قصد تحقيق أهداف مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي  عمل لجنة الكومسيك
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األعضاء في أفق % من إجمالي التجارة البينية للدول 25المتمثل في الرفع من حصة التجارة البينية إلى نسبة 
2025.  

وقد نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة عدة ندوات للتعريف بأهمية اتفاقية نظام األفضليات التجارية بين الدول 
شمال إفريقيا، و وتوكولين المصاحبين وذلك في بلدان الخليج العربي ر األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والب

و في إطار التعاون مع االتحاد والكويت وليبيا والمغرب وبوركينافاسمان خاصة في العربية السعودية وع
التعاون  قسمبالتعاون مع الكومسيك و وفي منظمة التعاون االقتصادي االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. 

دار ، وفي ال2015غويانا في يونيو  ةمشاركبفي سورينام واالندماج التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
لفائدة الدول األفريقية بالتعاون مع قسم التعاون واالندماج التابع للبنك اإلسالمي  2016البيضاء في مارس 

 .2016في أبريل  للتنمية ومؤخرا في عمان لفائدة أطر دولة فلسطين والمملكة األردنية الهاشمية
 حاليا،. اإلسالمي التعاون لدول منظمة التجارية األفضليات نظام اتفاقية تفعيلوسوف تساهم هذه األنشطة في 

دولة  33 على اتفاقية بريتاس دولة من بينها؛ كما وقعت 31وصادقت عليها  االتفاقية على دولة 41 وقعت
دولة  18وصادقت عليها  دولة 32 قبل من المنشأ قواعد على التوقيع تمو  ،دولة من بينها 18وصادقت عليها 

 .ةالتجاري المفاوضات لجنةإلى السلع الخاضعة للتفكيك الجمركي ائمها بشأن قو  فقط دولة 13 قدمتو . من بينها
معرضا تجاريا عاما  15بتنظيم قام هذا األخير ، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ءمنذ إنشامن جهة أخرى، 

ومئات من لقاءات البيع والشراء  اكبير  امنتدى لألعمال وعدد 20معرضا متخصصا وما يقارب  50وأزيد من 
مركزا لألعمال من أجل  2013في أواخر سنة من الندوات والورشات التدريبية في مجال التجارة الدولية و 

 النهوض بالتجارة البينية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
اري بالرياض على هامش المعرض التج 2016عالوة على ذلك، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مايو 

(، ومنتدى OPCالخامس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منتدى هيئات تنمية التجارة )
( لدول منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تعزيز التجارة واالستثمار بين هذه APIوكاالت تشجيع االستثمار )

جارة الذي من شأنه تخاصا بهيئات تنمية الالدول. وفي هذا الصدد، أطلق المركز اإلسالمي لتنمية التجارة موقعا 
أن يساعد على الحصول على المعلومات التجارية مباشرة من دول منظمة التعاون اإلسالمي 

(http://tpo.oicinvest.org وقد تم إرسال تسجيل الدخول وكلمة السر لجميع هيئات تنمية التجارة لمنظمة .)/
 معلوماتها التجارية. التعاون اإلسالمي من أجل التسجيل وتحديث

من جهة أخرى، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية العديد من الندوات 
مكانية العمل فيما بينها من أجل تخفيض مدة وتكلفة  حول دور أنظمة الشباك الموحد في تسهيل التجارة البينية وا 

 الصفقات عبر الحدود. 
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د الثنائي، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بعثات رجال األعمال السعوديين والماليزيين على الصعيو 
بالدار البيضاء من أجل تعزيز التجارة  2016ومايو وسبتمبر  2015واإلندونيسيين على التوالي في نوفمبر 

 واالستثمار بين هذه الدول والمملكة المغربية.
معارض ومنتديات متخصصة: المعرض التاسع للصناعات الغذائية بجدة،  2016كما نظم المركز خالل سنة 

معرض التعليم العالي بداكار، المعرض الثالث للصحة بالدار البيضاء، المنتدى اإلفريقي لألعمال التجارية 
 لمبور.الحالل بداكار، والدورة السابعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالستثمار بكواال 

السادس عشر للدول  التجاري المعرضاإلسالمي لتنمية التجارة تنظيم  مركزال يعتزم ،2017 سنة في -
 في الغذائية في الصناعة المتخصصة والمعارض العراق،ب اإلسالمي التعاون مةاألعضاء في منظ

 ألعمالل اإلفريقي منتدىالو  ديسمبر، في تركيا في الخامس للمنتوجات الحالل معرضوال الرياض،
واجتماع البائعين والمشترين للمنتوجات الصيدالنية بكوت ديفوار،  ،بكوت ديفوار الحاللالتجارية 

كما . األعضاء الدول بين واالستثمار التجارة تعزيز إلى تهدف التيومنتدى األعمال واالستثمار بماليزيا 
 تدريبية ورشاتو  آسيا في اإلسالمي التعاون منظمةللتعريف بنظام األفضليات التجارية ل ندواتنظم سي

 ابونوالغ اندونيسيا في والقطن، والخشب البن مثل االستراتيجية المنتجات قيمسلسة  تطوير حول
 .المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة مع التعاونب التوالي على والمغرب

 من اإلسالمي التعاون منظمة في ءاألعضا الدول بين البحري الربط تحسين الرفع من المهم من يكون وسوف
 إنشاء من أجل األعضاء توعية الدولو  والخليجية واآلسيوية األفريقية الدول بين بحرية خطوط إنشاء خالل

 .لدول المنظمة البينية التجارة تنميةودراسة إمكانية العمل فيما بينها من أجل  شبابيك تجارية موحدة
فقد . التجارة تنميةل األمد آفاقا طويلة العالمية التجارة لمنظمة التجارة تسهيل اتفاقية فتح تفعيلي أخرى، ناحية من

( التي صادقت رسميا 2016 سبتمبر 27)اعتبارا من  94أصبح عدد األعضاء في منظمة التجارة العالمية هو 
نيجر، توغو، دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي )ماليزيا، ال 17على اتفاقية تسهيل التجارة، من بينها 

باكستان، غويانا، كوت ديفوار، بروناي، مالي، تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، ألبانيا، كازاخستان، العربية 
وسوف تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ عندما تصادق  السعودية، أفغانستان، السنغال، البحرين وبنغالديش(.

قامت بالفعل باإلشعار بالفئة )أ( من اتفاقية تسهيل التجارة من  دولة قد 87وتجدر اإلشارة أن دول.  108عليها 
دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. كما قامت خمس دول باإلشعار بالفئتين )ب( و)ج( من  27بينها 

دولة عضو في منظمة  44ر أن كما نذك   .2016حسب بيانات منظمة التجارة العالمية لشهر سبتمبر  االتفاقية
بعد انضمام جمهورية أفغانستان ة منضوية تحت لواء منظمة التجارة العالمياإلسالمي أصبحت  التعاون

 .2016يوليو  29في  اإلسالمية



30 

 

قسم التعاون واالندماج بالتعاون مع  2016و 2015بين نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة عالوة على ذلك، 
تشجيع من أجل  اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالميةات للتعريف بالتابع للبنك اإلسالمي للتنمية ندو 

 دول في التجارة تنمية في والمساهمة ج( - ب - واإلشعار بفئاتها )أ االتفاقية، الدول على المصادقة على
 .العالم بقية مع اإلسالمي التعاون منظمة

V- 2017-2016 للفترة العالمي آفاق االقتصاد 
 ينمو االقتصاد العالم - أ
 ،والنامية الناشئة مو الدولن بفضل %3,4 في ذروته وأن يبلغ 2017 سنة في العالمي النمو يتحسن أن يتوقع

 في سجلتالتي  المجموعة هذهل الكلي االقتصاد لوضع التدريجي التعافي بفضل ذلكو  %4,6 إلىالذي قد يصل 
 .صينوال الهند مثل العالمي االقتصاد فيتزايديا  نموا األخيرة السنوات

 في النمونظرا لتعافي  2017 سنة في %1,8 نسبة المتقدمة البلدان في إضافة إلى ذلك يتوقع أن يسجل النمو
 في %1,9و( 2016 مما كان في سنة أقل) %1,5 بنسبة اليورو منطقة في ،%2,2 بنسبة المتحدة الواليات

 استفتاء أعقبت التي اليقين عدم حالةألن  ،ءاالستفتا منذ النمو تسجيل بطء في يتوقع المتحدة، المملكة في. كندا
 والسكن رةالمعم   السلع شراء عن فضال توظيف،الو  االستثمارالشركات بشأن  قرارات على تلقي بثقلها بريكسيت

 ما مفاوضات إقامة افتراض مع ،2017 سنة في %1,1النمو نسبة  يبلغ أن المتوقع ومن. المستهلكين قبل من
إذا تم الخفض من التحكم الذي  %2,2النمو بنسبة  يتسارع أنيتوقع  المتحدة، ياتالوال في. بريكسيت بعد

 .الدوالر قيمة وارتفاع الطاقة أسعار انخفاضيفرضه 
 في %1,3أن يستقر في فرنسا عند نسبة و  ،2017 سنة في %1,4 بنسبة يتوقع أن ينخفض النمو ألمانيا، في

 3,1وأن ينخفض من  2016 سنة فيمستقرا نوعا ما  النمو ليظ أنيتوقع  اسبانيا، في. 2017و 2016 سنتي
لىو  2016 سنة في %0,8 إلى طفيف بشكل يرتفع أن يتوقع إيطاليا، في. 2017 سنة في %2,2 إلى  %0,9 ا 
 .2017 سنة في

النمو  ضعفهي  اليورو منطقة في المتوسط المدى على محتملال نموال أن األسباب التي تعوق القول، وخالصة
 النظام وتدهور الديون وارتفاع البطالة المتجلية في االجتماعيةو  المالية األزمة تداعياتإلى جانب  يموغرافيالد

 .المصرفي
 ضريبة في الزيادة تأجيل من الرغم على 2017 سنة في %0,6ا في مستقر  النمو يظل أن يتوقع اليابان، في

 .الين قيمة في األخير رتفاعواال االستهالك
 سيانودول اآل ،(%6,2) والصين( %7,6) الهند والنامية يقودها النمو المسجل في الناشئة البلداني إن النمو ف
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في %3,4 وفيتنام، وتايالند والفلبين وماليزيا اندونيسيا :وهي( %5,1) الخمسة

 .أوروباللدول الناشئة والنامية في  %3,3و وباكستان أفغانستان زائد
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 إعادةالن اقتصادها سيواصل  %6,2 نسبة غليبل 2017يتوقع أن يسجل النمو تراجعا خالل سنة  الصين، يف
 بفضل وذلك الخدمات، إلى والصناعة االستهالك إلى االستثمار من خالل االستمرار في انتقال هتوازن

 آسيا دولباقي  فيو . اتالخدم قطاع في القيود من والتحرر االجتماعي الضمان نظام تعزز التي اإلصالحات
 األسرعهو  اإلجمالي المحلي الناتج نمويتوقع أن يظل  الهند، فيو . قويا النمو يظل أن يتوقع النامية، أو الناشئة
للسلطات العمومية  اإليجابية السياسات تدابير تبنيل نظرا 2016/17 في %7,6 بنسبة الكبرى، الدول بينمن 

 .الهيكلية واإلصالحات
 سنة في اانتعاشيسجل  أن فيتوقع الكاريبي، ومنطقة الالتينية أمريكا في االقتصادي النشاطأما بخصوص 

 ةهام فترة انتقالية األرجنتين اتبعت وقد(. %0,5)+  البرازيل في الوضع ضوء في %1,6 بنسبة نموب ،2017
 وذلك 2017 سنة في %2,7 بنسبة موبن واستدامة تماسكا كثراأل االقتصادية السياسات نحو إطار ةوأساسي
يتوقع أن يرتفع  المكسيك، في .االقتصادي للنشاط مالءمة أكثر ماليةو  نقدية سياساتو  التضخم اعتدال بفضل
 ويسجل نسبة الخارجي الطلبيتعافى  أن شريطة ،2017 سنة في %2,3 ال بأس به ليصل نسبة بشكل النمو
 .ةهيكلي إصالحات يتم إدراج وأن المتوسط المدى على 2,9%
 االقتصادية والتوقعات النفط أسعار انتعاشب النمو يرتبطف بالروسية، الناطقة المستقلة الدول رابطة بلدان فيأما 
 .روسيا في
 الدول في الصعبة الكلي االقتصاد ظروف النمو متوسطا نتيجة يتوقع أن يظل الصحراء، جنوب أفريقيا في

 .المناخية ضطراباتواالاألساسية  السلعبأسعار  ترتبط التي الكبرى
 عائدات في الهيكلي االنخفاض لمواجهة المالية اتهاسياس ستستمر الدول في إطالة أمد األوسط، الشرق في

في  النفط أسعار وانخفاض األخيرة اإلصالحاتساهمت . هانخفاضا المالي لقطاعا سيولة ستواصل كما النفط،
 .المنطقة في للنفط ةالمستورد البلدان في الكلي االقتصاد استقرار تحسين

 نمو التجارة العالمية- ب
يتوقع أن يظل حجم نمو التجارة العالمية ، 2016أبريل وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية في 

 أنويتوقع . %2,8حوالي ، أي 2015 الذي تم تسجيله في سنةعلى نفس المستوى  2016 سنةضعيفا في 
 يتوقع أن يستأنف الطلب على المواد المستوردة نموهفي حين  ،2016 سنةفي دمة واردات البلدان المتق تتراجع

في  %3,6ارتفاعا بنسبة نمو التجارة العالمية  يتوقع أن يسجلمصدر، لنفس الفي الدول اآلسيوية النامية. ووفقا 
 .2017 سنة

أما النامية،  الدولفي  %2,8ة بنسبو  %2,9بنسبة  2016 سنةالمتقدمة في  الدولصادرات كما يتوقع أن ترتفع 
 .النامية في الدول %1,8بنسبة و  %3,8بنسبة ترتفع أن واردات الدول المتقدمة فيتوقع 
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، تليها %3,4نسبة  سيسجلنمو الصادرات أقوى و سوف يكون آسيا حيث  الوضع منطقةهذا ويتوقع أن يفيد 
فسوف الجنوبية وأمريكا الوسطى ومناطق أخرى أمريكا أما لكل منهما.  %3,1أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 

 %4,1ارتفاعا بنسبة أمريكا الشمالية كما يتوقع أن تشهد واردات على التوالي.  %0,4و %1,9 ا بطيئاتشهد نمو 
. وأخيرا، من %3,2بنسبة يتوقع أن تسجل واردات كل من آسيا وأوروبا ارتفاعا ، في حين خالل العام الجاري

باقي واصلت أسعار النفط و اردات أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومناطق أخرى إذا و المتوقع أن تنخفض 
 .2016سنة في  هاانخفاض السلع األساسية
القيمة نتيجة من حيث ولكنها انخفضت الحجم  قد ارتفعت من حيث، نالحظ أن التجارة العالمية من جهة أخرى

في بعض عودة الحمائية بأيضا الوضع ويفسر هذا  .األساسية ر الصرف وانخفاض أسعار السلعاسعأ تقلب
 على التجارة. اتطبق قيود تالتي الزالالدول 

ولمواجهة هذا الوضع وزيادة نمو التجارة العالمية، يجب على الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية 
على المنتجات التعريفية  التدابير التعريفية وغير خاصةالتجارة و لتخلص من القيود المفروضة على امواصلة 

تساعد على  من شأنها أنالتي التجارة تسهيل منظمة التجارة العالمية بشأن  يةالزراعية والمصنعة وتنفيذ اتفاق
 سنويا. تريليون دوالر أمريكي 1نمو بنحو تسجيل 

تعاون اإلسالمي ليست بما أن االقتصاد العالمي استعاد بالكاد عافيته خالل السنوات األخيرة، فإن بلدان منظمة ال
بمنأى عن ذلك ألنها تخضع أيضا لتوجهات اقتصاديات بعض الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

والدول اآلسيوية حيث تربطها بها اتفاقيات ثنائية  (نافتااتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا )األوروبي ودول 
 ومتعددة األطراف.

طقة منظمة التعاون اإلسالمي أيضا بتقلب أسعار المواد األساسية وسعر صرف العملة التي ترتبط اقتصاديات من
تتم بها المعامالت التجارية الدولية باإلضافة إلى تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة داخل المنطقة )منظمة 

 التعاون اإلسالمي وشركاء التنمية(.
في منظمة التعاون اإلسالمي مثل اإلمارات والسعودية وماليزيا  ويؤثر تغير معدل نمو االقتصاديات المهمة

يران وقطر ونيجيريا والعراق والكويت مباشرة على التجارة العالمية وداخل  منظمة التعاون وتركيا واندونيسيا وا 
 هذه الدول األعضاء.في  اإلسالمي
حتملة في بفضل الزيادة الماإلسالمي  التعاوناقتصاديات دول منظمة أن تتحسن  عيتوقهذا الوضع،  وفي مقابل

جات و لمنتهذه المهمة الات يمكانترفع من اإلغذائية ألن بعض البلدان بعض المواد الو  النفطيةأسعار المنتجات 
 التعاون المشترك بينمن خالل أيضا ولكن  الخدماتقطاع خرى مثل أمن أجل دعم قطاعات اقتصادية 

إطار االجتماع التنسيقي السنوي األمانة العامة للمنظمة في  إشراف اإلسالمي تحت التعاونمؤسسات منظمة 
 .2025-2016الجديد تنفيذ مخطط العمل العشري و  لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي
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 : صادرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بالمليون دوالر أمريكي(1الجدول 
 

    2014     2015   

 (2الصادرات اإلجمالية ) (1الصادرات البينية ) الـــــدول

 ½
 بالنسب¾  الصادرات اإلجمالية  (3الصادرات البينية ) بالنسب

     
(4) 

 %58,63    571,40                             335,03                   %42,76    661,27                                282,74                   أفغانستان   
 %4,84    929,66 1                         93,36                      %5,59    430,72 2                            135,80                   ألبانيا   

 %13,07    795,95 34                      549,06 4               %11,16    227,78 63                         053,72 7               الجزائر  
 %15,80    586,24 16                      620,74 2               %17,43    751,74 21                         791,47 3                 أذربيجان
 %50,96    846,08 13                      055,81 7               %37,79    030,74 18                         814,04 6               البحرين  

 %4,99    924,64 29                      494,63 1               %5,43    238,40 30                         640,99 1               بنغالديش  

 %48,37    992,98                             480,32                   %54,32    951,00                                516,60                   بنين  

 %7,24    352,66 6                         460,17                   %9,63    508,83 10                         012,12 1               بروناي دار السالم
 %11,83    177,50 2                         257,63                   %22,30    845,60 2                            634,50                   بوركينا فاسو  

 %11,74    248,97 4                         498,85                   %13,38    907,16 5                            790,16                     نالكاميرو
 %3,26    024,58 2                         65,92                      %1,83    718,29 2                            49,70                      تشاد  
 %12,21    32,19                                3,93                         %10,93    38,88                                   4,25                           االتحادية القمـــر

 %26,13    844,76 11                      095,03 3               %32,91    837,30 12                         225,26 4               كوت ديفوار   
 %90,56    599,64                             543,03                   %93,98    554,72                                521,35                   جيبوتي  

 %46,39    119,71 21                      798,27 9               %43,66    812,20 26                         705,51 11            مصر  
 %4,80    470,65 6                         310,47                   %2,27    264,46 9                            210,33                   ابون  غال

 %4,66    106,65                             4,97                         %85,04    103,94                                88,39                      غامبيا  
 %11,38    969,69 1                         224,17                   %1,45    491,60 2                            36,04                      غينيا  

 %29,22    285,55                             83,43                      %27,55    273,52                                75,36                      غينيا بيساو  
 %1,46    285,83 1                         18,79                      %2,41    147,49 1                            27,62                      غـويانـا  
 %13,69    392,59 150                   589,65 20            %14,05    036,19 176                      741,78 24              إندونيسيا

 %19,93    670,12 65                      087,87 13            %18,58    297,10 86                         033,28 16            إيران

 %5,73    987,64 50                      924,13 2               %4,38    540,40 79                         487,04 3               العراق  
 %52,65    832,98 7                         124,34 4               %53,65    385,33 8                            498,36 4               األردن  

 %13,36    849,84 41                      591,05 5               %8,46    236,72 78                         615,82 6                 كازاخستان
 %19,23    161,62 55                      608,94 10            %14,85    358,10 93                         864,52 13            الكويت  

 %64,76    441,47 1                         933,56                   %79,01    138,72 1                            899,71                    يارقيزيق
 %64,25    952,42 2                         897,02 1               %63,81    426,20 3                            186,23 2               لبنان  
 %15,52    761,43 10                      670,25 1               %9,84    805,90 19                         948,25 1               ليبيا  

 %10,02    210,87 200                   055,25 20            %10,27    134,98 234                      052,71 24            ماليزيا  
 %0,79    206,50                             1,63                         %1,23    144,84                                1,79                         مالديف  

 %18,04    904,36                             163,16                   %31,98    464,13                                148,42                   مالي  
 %15,70    075,18 2                         325,86                   %12,13    139,81 2                            259,58                   يا  موريتان

 %14,78    036,82 22                      257,99 3               %13,11    599,40 23                         093,05 3               المغرب  
 %4,48    039,37 4                         180,83                   %5,22    725,33 4                            246,70                   موزمبيق  

 %22,59    931,45                             210,43                   %33,90    049,68 1                            355,86                   النيجر  

 %10,56    924,75 56                      013,93 6               %8,89    793,60 93                         340,18 8               نيجريا  

 %32,71    647,77 38                      640,31 12            %12,79    718,32 50                         486,74 6               عمان  
 %34,53    561,05 25                      825,88 8               %27,55    722,18 24                         809,91 6               باكستان  
 %11,05    133,65 1                         125,31                   %12,34    943,72                                116,44                   فلسطين  

 %13,59    971,08 77                      593,51 10            %10,97    591,55 131                      440,86 14            قطر   
 %21,33    576,36 208                   490,91 44            %14,84    793,00 333                      527,71 49            العربية السعودية  

 %48,53    611,67 2                         267,56 1               %51,92    813,66 2                            460,86 1               السنغال  
 %2,47    493,69                             12,19                      %1,93    987,47 1                            38,43                      سيراليون   
 %92,74    785,06                             728,04                   %89,38    782,15                                699,11                   الصومال  
 %39,71    587,52 5                         218,56 2               %54,65    350,21 4                            377,42 2               السودان  
 %16,64    490,95 1                         248,10                   %29,35    917,67 1                            562,75                   سورينام  

 %98,64    500,31 12                      330,42 12            %98,14    691,90 12                         455,83 12            سوريا  
 %62,13    938,64                             583,16                   %71,84    640,48                                460,15                   طاجيكستان  

 %49,21    730,34 1                         851,44                   %58,89    180,80 1                            695,35                   توغو  
 %16,36    073,49 14                      302,41 2               %14,96    492,80 15                         318,46 2               تونس  

 %29,71    850,38 143                   741,68 42            %30,86    714,95 157                      664,45 48            تركيا  

 %20,15    378,57 10                      091,61 2               %16,92    402,70 12                         098,83 2               تركمنستان  
 %14,98    439,52 218                   031,84 74            %28,61    020,00 260                      394,15 74            االمارات العربية المتحدة  

 %33,89    267,01 2                         339,49                   %17,74    939,02 1                            344,07                   أوغندة  
 %41,44    553,40 6                         716,00 2               %49,56    516,25 5                            733,96 2               أوزبكستان  

 %44,97    290,04 3                         479,61 1               %19,29    512,23 9                            834,65 1               اليمن  
 %21,40 425,22 608 1 247,54 344 %17,63 803,14 149 2 909,38 378 المجموع  
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 : واردات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بالمليون دوالر أمريكي(2الجدول 
 

    2014     2015 

 الـــــدول
   بالنسب¾  الواردات اإلجمالية  (3الواردات البينية ) بالنسب½  (2دات اإلجمالية )الوار (1الواردات البينية )

 %70,56    722,87 7            449,01 5         %50,53    039,35 8            062,64 4         أفغانستان  
 %10,84    320,22 4            468,52            %9,70    229,97 5            507,22            ألبانيا   

 %9,65    803,07 51          996,87 4         %9,48    618,08 58          556,75 5         الجزائر  

 %20,92    659,14 12          648,22 2         %20,00    178,59 9            835,78 1           أذربيجان

 %19,05    377,63 16          119,73 3         %53,57    073,67 20          752,76 10       ين  البحر

 %14,54    476,02 39          741,13 5         %20,77    635,10 41          645,75 8         بنغالديش  

 %12,85    813,57 7            003,86 1         %21,54    596,08 3            774,43            بنين  

 %24,59    229,08 3            793,93            %24,06    598,74 3            865,76            بروناي دار السالم

 %37,81    979,78 2            126,58 1         %49,09    575,10 3            754,97 1         بوركينا فاسو  

 %21,81    254,55 7            582,24 1         %23,18    872,96 7            824,76 1         رون  يالكام

 %28,64    967,77               277,13            %62,74    116,90 3            955,47 1         تشاد  
 %35,17    274,13               96,41              %43,73    306,98               134,25             االتحاديةالقمـــر 

 %38,75    532,21 9            694,18 3         %30,07    231,60 12          677,64 3         كوت ديفوار   
 %29,44    186,59 5            526,95 1         %35,73    237,86 4            514,37 1         جيبوتي  

 %18,78    788,20 69          108,81 13       %20,14    337,74 71          367,20 14       مصر  
 %15,47    427,49 3            530,22            %28,93    947,35 4            431,06 1         ابون  غال

 %20,44    069,09 1            218,57            %38,43    387,20               148,78            ا  غامبي
 %6,09    906,75 6            420,45            %10,66    590,06 6            702,73            غينيا  

 %19,40    329,73               63,97              %24,21    456,70               110,58            غينيا بيساو  

 %2,41    185,74 2            52,72              %2,87    744,89 1            50,05              غـويانـا  

 %7,61    694,80 142        853,36 10       %17,83    179,34 178        772,81 31         إندونيسيا

 %48,47    576,81 87          445,74 42       %47,01    047,00 105        385,06 49       إيران

 %46,00    356,34 45          863,94 20       %50,06    455,00 51          757,93 25       العراق  

 %32,35    474,91 20          622,84 6         %35,90    740,26 22          162,79 8         األردن  

 %14,39    435,96 19          796,54 2         %7,74    212,84 41          190,94 3           كازاخستان

 %27,09    907,18 31          644,73 8         %27,90    634,50 31          826,54 8         الكويت  
 %36,30    068,08 4            476,57 1         %15,14    597,10 10          604,07 1          زيارقييق

 %18,12    068,79 18          274,36 3         %18,54    530,10 21          990,90 3         لبنان  
 %31,31    964,52 13          372,06 4         %29,77    226,00 19          722,63 5         ليبيا  

 %9,79    174,60 176        245,88 17       %10,46    823,43 208        851,53 21       ماليزيا  
 %25,88    784,00 1            461,73            %38,53    992,75 1            767,83            مالديف  

 %23,29    281,09 4            997,14            %26,05    254,71 4            108,29 1         مالي  
 %23,31    463,87 3            807,50            %27,68    641,76 3            008,02 1         موريتانيا  

 %14,75    545,67 37          539,54 5         %18,00    611,30 45          212,24 8         المغرب  

 %3,27    105,71 11          362,71            %18,01    743,07 8            574,56 1         موزمبيق  

 %21,90    830,21 1            400,73            %21,33    151,09 2            458,79            النيجر  

 %7,24    359,32 58          227,44 4         %8,07    114,70 67          419,17 5         نيجريا  

 %40,21    571,17 34          900,66 13       %45,63    303,10 29          370,68 13       عمان  

 %39,23    558,87 64          327,14 25       %43,59    544,89 47          725,08 20       باكستان  

 %13,75    363,27 5            737,57            %10,89    683,20 5            618,66            فلسطين  

 %21,79    610,46 32          104,99 7         %22,01    447,66 30          702,11 6         قطر   
 %14,15    623,63 170        148,93 24       %14,57    966,00 169        767,63 24       العربية السعودية  

 %21,69    595,35 5            213,80 1         %22,18    556,66 6            454,47 1         السنغال  
 %62,77    325,91 1            832,22            %19,00    362,62 1            258,94            سيراليون   
 %45,81    790,32 2            278,19 1         %50,81    514,05 2            277,39 1         الصومال  
 %35,73    413,44 8            006,37 3         %36,61    211,30 9            372,51 3         السودان  
 %1,93    823,86 1            35,15              %1,45    826,73 1            26,42              سورينام  

 %82,05    444,87 18          134,47 15       %78,20    774,90 19          464,48 15       سوريا  

 %30,23    677,68 4            414,29 1         %25,90    835,14 5            511,32 1         طاجيكستان  

 %5,59    469,92 10          584,75            %8,51    822,84 6            580,37            توغو  

 %23,26    222,50 20          704,05 4         %12,89    552,80 24          164,94 3         تونس  

 %10,81    206,51 207        406,82 22       %12,02    223,96 242        116,84 29       تركيا  

 %48,15    196,60 8            946,39 3         %41,51    785,04 9            061,43 4         تركمنستان  

 %14,14    938,29 259        763,86 36       %17,32    283,00 273        319,11 47       تحدة  االمارات العربية الم

 %21,05    528,12 5            163,48 1         %23,57    737,42 4            116,47 1         أوغندة  

 %19,72    858,52 11          338,57 2         %18,48    045,30 15          780,37 2         أوزبكستان  
 %51,31    967,32 10          627,82 5         %40,43    247,70 15          164,69 6         اليمن  

 %19,27 1816582,09 349981,83 %21,04 2012454,17 423340,95 المجموع  



36 

 

 2015مي حسب عمليات التجارة عبر الحدود سنة : ترتيب دول منظمة التعاون اإلسال3الجدول 

 الدول

مدة االنتظار في 

 :الحدود للتصدير

احترام اإلجراءات 

التجارية عبر الحدود 
 )األيام(

 الدول

: كلفة الصادرات

احترام اإلجراءات 

التجارية عبر الحدود 

 )بالدوالر األمريكي(

 الدول

مدة االنتظار في الحدود 

للتصدير: احترام 

بات المستندية المتطل

 )األيام(
 

 الدول

: احترام كلفة الصادرات

المتطلبات المستندية 

 بالدوالر األمريكي()

 25 األردن 0 األردن 17 مالي    0                     تركيا

 25 توغو 0 تركيا 47 البحرين    1                     ألبانيا

سوبوركينا فا    1                     ماليزيا  33 مالي 0 تونس 111 

 40 سورينام 0 ألبانيا 131 األردن    1                     البحرين

 45 ماليزيا 0 اإلمارات ع. المتحدة 163 توغو    1                     توغو

 50 ليبيا 0 ماليزيا 181 ألبانيا    1                     قيرقيزيا

 57 ألبانيا 0 قطر 196 فلسطين    1                     األردن
 80 بنين 1 توغو 203 مصر    1                     قطر

 86 بوركينا فاسو 1 قيرقيزيا 223 عمان    1                     أذربيجان

 87 تركيا 1 المغرب 247 المغرب    2                     اإلمارات ع المتحدة

 90 بروناي دار السالم 1 السنغال 254 إندونيسيا    2                     إندونيسيا

 96 السنغال 1 عمان 264 العربية السعودية    2                     السنغال

 100 مصر 1 الكويت 278 غويانا    2                     مالديف

نأوزبكستا    2                     أفغانستان  102 أوغندا 1 أذربيجان 278 

 105 العربية السعودية 2 مالديف 287 أوغندة    2                     مصر

 107 المغرب 2 مالي 290 القمر االتحادية    2                     مالي

 107 عمان 2 سورينام 313 طاجيكستان    2                     النيجر

 124 القمر 2 سوريا 319 تشاد    2                     تونس

 136 كوت ديفوار 2 فلسطين 321 ماليزيا    2                     القمر االتحادية

 143 إيران 2 النيجر 340  بروناي دار السالم    2                     عمان

 150 قطر 2 بنين 348 سورينام    2                     سيراليون

 170 إندونيسيا 2 القمر االتحادية 356 تركيا    3                     العراق
 178 غينيا 2 موريتانيا 364 كوت ديفوار    3                     العربية السعودية

 178 غويانا 3 غينيا بيساو  375 أذربيجان    3                     بنين

اغامبي 381 غامبيا    3                      بروناي دار السالم  178 اإلمارات ع. المتحدة 3 

 183 غامبيا 3 باكستان 382 قطر    3                     غينيا

 188 تشاد 3 أوغندة 387 بنين    3                     غويانا

 190 قيرقيزيا 3 الكاميرون 408 بنغالديش    3                     ليبيا

بنانل    3                     موريتانيا  191 الكويت 3 طاجيكستان 410 

 200 لبنان 3 موزمبيق 426 باكستان    3                     فلسطين

 200 تونس 3 جيبوتي 444 جيبوتي    3                     الكويت

 204 النيجر 3 الغابون 469 تونس    3                     بوركينا فاسو

 211 البحرين 3 إندونيسيا 485 قيرقيزيا    3                     طاجيكستان

 225 بنغالديش 3 لبنان 486 السنغال    3                     المغرب

 227 سيراليون 3 ليبيا 511 أفغانستان    3                     أوغندة

 250 نيجيريا 3 البحرين 543 النيجر    3                     موزمبيق

 288 فلسطين 4 تشاد 552 سيراليون    3                     باكستان
 292 أوزبكستان 4 مصر 565 إيران    4                     سورينام

 300 أذربيجان 4 العربية السعودية 574 كازاخستان    4                     سوريا

وبوركينا فاس 575 ليبيا    4                     غينيا بيساو  300 مالديف 5  

 306 الكاميرون 5 كوت ديفوار 593 الجزائر    4                     الغابون

 307 باكستان 5 نيجيريا 596 مالديف    4                     لبنان

 316 غينيا بيساو 6 كازاخستان 602 الكويت    4                     تشاد

 328 الغابون 6 سيراليون 602 موزمبيق    4                     بنغالديش

 330 طاجيكستان 6 بنغالديش 650 اإلمارات ع المتحدة    4                     إيران

 344 أفغانستان 6 الجزائر 710 غينيا بيساو    5                     جيبوتي

 374 الجزائر 6 غينيا 749 موريتانيا    5                     غامبيا

 392 موريتانيا 7 إيران 778 غينيا    5                     كوت ديفوار

 428 السودان 7  بروناي دار السالم 786 نيجيريا    5                     أوزبكستان

 430 كازاخستان 7 أوزبكستان 983 الكاميرون    5                     الجزائر

 435 موزمبيق 8 السودان 1018 العراق    6                     كازاخستان

 725 سوريا 8 غويانا 1060 السودان    7                     نيجيريا
 1717 جيبوتي 10 أفغانستان 1113 سوريا    8                     الكاميرون

 1800 العراق 21 العراق 1375 الغابون    9                     السودان

 2016البنك الدولي، ممارسة األعمال، المصدر: 
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 )تتمة( 2015ترتيب دول منظمة التعاون اإلسالمي حسب عمليات التجارة عبر الحدود سنة : 4الجدول 

 الدول

مدة االنتظار في الحدود 

 لالستيراد:

احترام اإلجراءات 

التجارية عبر الحدود 
 )األيام(

 الدول

الواردات: كلفة 

احترام اإلجراءات 

ة عبر التجاري

)بالدوالر الحدود 
 األمريكي(

 الدول

مدة االنتظار في 

لالستيراد: الحدود 

احترام المتطلبات 

 المستندية )األيام(
 

 الدول

الواردات: احترام كلفة 

المتطلبات المستندية 

 بالدوالر األمريكي()

 0 كازاخستان 0 كازاخستان 0 كازاخستان    0                     كازاخستان

ياألبان  20 عمان 0 ألبانيا 0 فلسطين    0                     

 30 األردن 0 ماليزيا 101 ألبانيا    1                     موزمبيق

 38 القمر االتحادية 0 تركيا 181 األردن    1                     ماليزيا

مسورينا 1 موزمبيق 223 طاجيكستان    1                     فلسطين  40 

 50 بروناي دار السالم 1 عمان 265 بروكينا فاسو    1                     أذربيجان

 56 ألبانيا 1 سورينام 265 غويانا    2                     تركيا
 60 ليبيا 1 تونس 278 أوزبكستان    2                     قيرقيزيا

 60 ماليزيا 1 القمر االتحادية 298 مالي    2                      بروناي دار السالم

 116 المغرب 1 غامبيا 321 ماليزيا    2                     سورينام

 130 البحرين 2 غينيا بيساو 326 غامبيا    2                     البحرين

 142 تركيا 2 قيرقيزيا 354 موزمبيق    2                     السنغال

حاديةالقمر االت  144 تونس 2 اإلمارات ع المتحدة 354 عمان    3                     

 152 غامبيا 2 أذربيجان 383 إندونيسيا    3                     عمان

 160 إندونيسيا 2 فلسطين 392 القمر االتحادية    3                     بنين

دار السالمبروناي     3                     غينيا بيساو  163 غويانا 2 جيبوتي 395  

 180 مالديف 2 السنغال 397 البحرين    3                     اإلمارات ع المتحدة

 197 بوركينا فاسو 2 األردن 423 أذربيجان    3                     جيبوتي

 197 إيران 2 بنين 456 كوت ديفوار    3                     األردن

اليبي  200 أذربيجان 3 مالديف 466 الجزائر    3                     

 200 قيرقيزيا 3 موريتانيا 489 أوغندة    3                     تونس

 200 فلسطين 3 قطر 505 سورينام    4                     الغابون
 252 توغو 3 المغرب 512 قيرقيزيا    4                     غويانا

 260 طاجيكستان 3 مالي 555 الكويت    4                     موريتانيا

 267 كوت ديفوار 4 البحرين 579 بنين    4                     مالي

 273 الغابون 4 كوت ديفوار 582 موريتانيا    4                     غامبيا

رات ع المتحدةاإلما 4 لبنان 596 تونس    4                     قطر  283 

 292 أوزبكستان 4 ليبيا 637 ليبيا    4                     غينيا

 296 أوغندة 5 بوركينا فاسو 644 العراق    4                     أفغانستان

 300 غينيا 5 الغابون 655 تركيا    4                     إندونيسيا

رانإي    4                     مالديف  300 لبنان 5 طاجيكستان 660 

 310 موزمبيق 5 العربية السعودية 669 تشاد    4                     بوركينا فاسو

 332 الكويت 6 السودان 678 اإلمارات ع المتحدة    5                     طاجيكستان

نأوزبكستا  370 بنغالديش 6 سيراليون 695 لبنان    5                     

 375 مالي 6 أوغندة 709 جيبوتي    5                     النيجر

 384 غينيا بيساو 6 بنغالديش 709 غينيا    5                     مصر

 387 سيراليون 6  بروناي دار السالم 746 المغرب    5                     كوت ديفوار
ندونيسياإ 754 قطر    5                     العراق  390 العربية السعودية 6 

 400 الجزائر 6 الكويت 755 غينيا بيساو    6                     باكستان

 420 السودان 6 سوريا 762 النيجر    6                     سوريا

 500 تشاد 6 باكستان 779 العربية السعودية    6                     السودان

 529 بنين 7 غويانا 782 سيراليون    6                     إيران

 545 السنغال 7 الكاميرون 820 توغو    6                     أوغندة

 564 نيجيريا 7 غينيا 828 سوريا    6                     المغرب

 617 قطر 7 نيجيريا 850 أفغانستان    8                     لبنان

 650 مصر 7 أوزبكستان 885 السنغال    8                     سيراليون

 700 موريتانيا 7 العراق 950 الغابون    8                     بنغالديش

 742 سوريا 8 مصر 957 باكستان    9                     الكويت

 757 النيجر 8 النيجر 981 مالديف    9                     تشاد

عوديةالعربية الس  786 باكستان 8 توغو 1077 نيجيريا    10                   

 849 الكاميرون 10 الجزائر 1128 السودان    11                   توغو

 900 أفغانستان 12 إيران 1294 بنغالديش    11                   الكاميرون
 900 العراق 14 أفغانستان 1383 مصر    12                   نيجيريا
 1737 جيبوتي 14 تشاد 1407 الكاميرون    14                   الجزائر

 2016المصدر: البنك الدولي، ممارسة األعمال، 



38 

 

 2015و 2005تطور تجارة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بين : 5الجدول 
 )مليار دوالر أمريكي وبالنسب %(

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
تطور 

2014/2015 
تطور 

2005/2015 

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 2.149,80 1.608,43 -25,18% 64,00% 

الصادرات البينية 
 للدول األعضاء

134,34 162,45 200,2 265,38 207,93 257,71 325,41 362,10 379,15 378,91 344,25 -9,15% 156,25% 

 %56,25 %21,43 %21,40 %17,63 %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 2.012,45 1.816,58 -9,73% 128,39% 

الواردات البينية 
 للدول األعضاء

137,11 170,91 220,4 285,65 218,83 281,29 356,17 389,58 396,98 423,34 349,98 -17,33% 155,25% 

 %11,76 %8,41- %19,27 %21,04 %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 4.162,25 3.425,01 -17,71% 92,84% 

حجم التجارة البينية 
 للدول األعضاء

271,45 333,36 420,60 551,03 426,76 539,00 681,58 751,68 776,13 802,25 694,23 -13,46% 155,75% 

صافي التجارة 
البينية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي
135,725 166,68 210,30 275,52 213,38 269,50 340.79 375,84 388,07 401,13 347,12 -13,46% 155,75% 

حصة التجارة 
البينية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي

15,47% 15,83% 16,63% 16,60% 16,05% 17,03% 17,80% %18.45 18,64% 19,33% 20,33% 5,19% 31,46% 

  2016 أكتوبر WITSو واألونكتاد الدولية التجارة ومركز 2016 غشت الدولي النقد صندوق: مصادرال
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