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 الملخص التنفيذي

I.  19جائحة كوفيد  آثارلعالمي و صاد ااالقتلمحة عن 
شهد االقتصاد العالمي 

ر مسبوقة خالل اضطرابات غي
وأثرت  19كوفيد جائحة 

بدرجات متفاوتة على قطاعات 
الغذائية  ةصناعال مثلحيوية 

والصحة والخدمات اللوجستية 
والنقل والسياحة والتعليم 

مجال  في حديثةتكنولوجيا الالو 
ديد الع اإلعالم واالتصال في

، لكن االنتعاش نبلدامن ال
في سياق  بلد آلخر يختلف من

عدم اليقين. من  حالةتسوده 
والبلدان األكثر تضررا هي 
التي تعمل في هذه القطاعات 

عمالة الشباب  علىوة عال
في القطاعات األولية  والنساء

 غير الرسمية.
، فقد ساعد حجم ومع ذلك

حمالت التطعيم في العديد من 
من  يفتخففي ال الدول

االنكماش االقتصادي وزيادة 
ثقة المستثمرين والمنتجين في 

اف األنشطة بشكل تئناس
على الرغم من بعض  أفضل
 .الحجر وتخفيف الحجربرامج 
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بنسبة لمي العا دتباطؤ االقتصاشهد تراجع النمو و ، فقد 2021 يوليوفي  صندوق النقد الدولي األخير تحليل وحسب
عد ورقمنة ن ب  لعمل عمواصلة ااآلثار اإليجابية ل، نتيجة 2021 سنةفي  ٪6إلى  ارتفعوالذي  2020 سنةفي  3.3٪

نظًرا آلفاق األسواق الناشئة  2022 سنةفي  ٪4.9 يبلغ نسبة نأ حومن المرجالدولية.  العمليات التجارية واالستثمارية
على العديد من ضغوط األسعار نتيجة و الناشئة الدول األسيوية خاصة  2021سنة ها شهدتالتي ، واالقتصادات النامية

 (.2021و 2020بين عامي  ٪60إلى  30االقتصادات )ارتفعت أسعار النفط واألغذية والمعادن من 

في العديد من  سيتحسنأن نمو الناتج المحلي اإلجمالي  يالحظ، (2021صندوق النقد الدولي )يوليو  تعاوقتا لقً فو 
 "دلتاالثانية "موجة ال نتيجة 2022ينخفض في عام وقد  2021في عام التي مرت حمالت التطعيم ل نظراالمجاالت 

والمملكة المتحدة.  والهند الصين وأستراليارى في ج اموعمليات اإلغالق الجديدة مثل  الدولالعديد من  التي قد تشهدها
تعزيز االستثمار في البنية في  2021، سيسهم الدعم المالي اإلضافي في الواليات المتحدة في عام إلى جانب ذلك
سبانيا في انخفاض التحتية وتقوية  يطاليا وا  ناتج لا ونماألمان االجتماعي ونفقات التطعيم في اليابان وفرنسا وألمانيا وا 

 .2022و 2021ن عامي يبالمحلي اإلجمالي 

خاصة  2022و 2021ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي بين عامي يتوقع أن ، في األسواق الناشئة واالقتصادات النامية
د ناليتاوأيًضا في إندونيسيا وماليزيا والفلبين و  كوروناالناشئة مثل الهند بسبب الموجة الثانية من  الدول األسيويةفي 

فيتوقع ، في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبياما والدعم المالي. العام االستثمار  نتيجةفي الصين وفيتنام وقلياًل 
العالقات التجارية المتطورة مع الواليات  نتيجةالناتج المحلي اإلجمالي بشكل خاص في البرازيل والمكسيك ع أن يرتف
 المتحدة.

بسبب ندرة أشباه  ٪10.8التجارة العالمية بنسبة يتوقع أن ترتفع ، (2021بر لتجارة العالمية )أكتو وفًقا لتوقعات منظمة ا
. 19نتيجة جائحة كوفيد وتأثير نقص اإلنتاج في العديد من الصناعات  الدولالموصالت وتراكم الموانئ في العديد من 

البلدان ، بينما ستنخفض واردات 2019رنة بعام مقا ٪9.4بنسبة  2021ي عام من المتوقع أن ترتفع واردات آسيا فو 
نمو التجارة العالمية في  تعزيزتسريع حمالت التطعيم في العديد من البلدان  ويحتمل أن يساهم. ٪1.6نموًا بنسبة قل األ

 .2021عام 
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، شهدت الدول 2020و 2019 سنتيبين 
مي ي منظمة التعاون اإلسالاألعضاء ف

الي المحلي اإلجما في ناتجها انخفاض
حيث ، للجائحة لبيالسر يالتأث نتيجة

 7.3حلي اإلجمالي من ناتج المانخفض ال
إلى  2019 سنةمليار دوالر أمريكي في 

 سنةمليار دوالر أمريكي في  6.9
بنسبة  اانخفاضما يعادل ، أي 2020
درة المصالدول يأتي معظمه من  5.62٪

منظمة التعاون  فيلمصنعة للنفط والدول ا
ودية السع ةالمملكة العربي :مثل إلسالميا

ندمتحرات العربية الواإلما سيا ونيدة وا 
يرا يا ولبنان ن والعراق وتركومصر وا 

والجزائر وبنغالديش والكويت وماليزيا 
 .19كوفيد عانت من وطأة تداعيات تي ال
 

 
 

طعيم تحمالت ال :الجائحةجهة تأثير عم مرونة اقتصاداتها ومواها الدول األعضاء لدالتدابير التي اتخذتومن بين 
 2021و 2020بين  ٪11.3نمو بنسبة جعت على ي شالتمجتمع األعمال  بينالثقة عامل تحسين ، و يز الميزانيةوتحف

مساهمة وقد كان ليكي. مليار دوالر أمر  7.6مليار دوالر إلى  6.9للدول من جمالي اإل حليالناتج الممع ارتفاع 
ندونيسي: المملكة العربية يةاألهمبالغ  دورالناتج المحلي اإلجمالي  البلدان التالية في نمو يا كتر جيريا و ا ونيالسعودية وا 

يران ومصر وبنغالديش و  لعبت  كما ؛اخستان على سبيل المثال ال الحصركاز وماليزيا واإلمارات العربية المتحدة وا 
 ا رئيسًيا في ذلك.لثنائي دور عالقات التعاون ا
للدول  ٪6.73نمو يقارب  مما سيساهم في 2022و 2021 سنتي نبيلمستثمرين حالة تحسن ثقة ايتوقع أن تواصل 

وحسابات المركز  2021يل بر أ رلشهفًقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ، و سالميي منظمة التعاون اإلاألعضاء ف
ديد عاإلسالمي وشركاء التنمية ال أطلقت العديد من مؤسسات منظمة التعاون الصدد، وفي هذا لتنمية التجارة.  اإلسالمي

تنفيذ سالسل القيمة اإلقليمية ما يتعلق بوخاصة في 19 عيات كوفيدتدا للتخفيف من آ ميةسالاإلدول الشاريع لدعم ن المم
باشرة من خالل المنصات اإللكترونية المحلي والسياحة والنقل وغيرها من االستثمارات األجنبية الم تاجاإلن وتشجيع



7 

 

يل من خالل تسه وباءالانتشار  أخطار على تقليل الدولاعدة ى لمست أخر ااستراتيجي؛ ووضع الحقيقيةات جتماعاالو 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. لو دلابين  بادلهاوتى اللقاحات واألدوية ومنتجات التنظيف الوصول إل

 

II.  19كوفيد  جائحةآثار التجارة العالمية و 
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ريد سل التو جميع سال بعثرت حيث ،19د يحة كوفئمن جا عالمية بشدةلتجارة ال، تضررت ا2019منذ ديسمبر 
التكامل اإلقليمية في إطار  يةالتنمية االقتصاد خططالدول و تجارة ت أدى إلى تراجع استراتيجيامما للمنتجات المصنعة 

 الوطني.

ي ف ٪9.2 بنسبة لسلعلالعالمية رة تجاال فإن من المنتظر أن تنخفضالتجارة العالمية  التوقعات األولى لمنظمة حسب
 ٪5.3إلى  لتصلها م تعديل، وهي التوقعات التي تالعالميعلى االقتصاد  19جائحة كوفيد  تداعياتنتيجة  2020 سنة
( بفضل التدابير 2021 أكتوبر، )منظمة التجارة العالمية 2021 سنةفي  ٪10.8 نسبة ذروتها عند لغتبترتفع ل وقد

 .2021 سنةتطعيم في تها وكذلك حمالت القتصادالدعم ا ة بالميزانية التي اتخذتها الدولالنقدية والمتعلق

سيما تحت رعاية منظمة ، اللقاحاتالتحرير تجارة لالمتخذة لتدابير وكذلك امختلفة هذه االستراتيجيات الوقد تساهم 
ظهور م احتمال عدمع  2022 سنة في ٪4.7نسبة تصل إلى لارة العالمية التج ز نمويتعز في ، التجارة العالمية

 .اختالفها رغم منعلى ال أكثر مرونةدات صاقتامع توقع  19كوفيد دة لات جدير متغي

 

 ة لبعض المناطق:جيتباينة على التجارة الخار مت الجائحة في تداعيات تسبب

ي أمريكا الصادرات ف نتيجة انخفاضمية بشكل كبير : انخفض نمو الصادرات العال2020و 2019 سنتيبين 
مثل إفريقيا وبلدان  مناطق درات منفي الصا الكبير عاالرتفاا على الرغم من سيآ في لقوبشكل ألشمالية وأوروبا ا

 سعر انكماشنتيجة عائدات النفط  على مستوى  المسجل فاضنختقلة والشرق األوسط بسبب االرابطة الدول المس
و مقارنة بالصادرات ي النمفأقل  اضدت الواردات العالمية انخفا. شه٪19تجات التعدين بنسبة ومن ٪35سبة البرميل بن

لية وأمريكا ماالواردات من أمريكا الشزيادة  الم تشفع لهالتي وأفريقيا األوسط ق والشر الواردات من أوروبا  أسهاعلى ر 
ب المستخدمة اسو الحاإللكترونيات )أجهزة ات )األقنعة( و ، وخاصة المنسوجالمنتجات المصنعة منوآسيا  يةجنوبال

 عد(.للعمل عن ب  
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درات العالمية ، والصا2020 سنةفي  ٪35 بنسبةالنفط أسعار بانخفاض ، رى ، من بين أمور أخراجعالت هذا سرفوي
أي تحظر ي والت القيود التي تفرضها الدول نتيجة ٪63، والسفر بنسبة ٪20سبة بن، وصادرات الخدمات ٪8بنسبة 

 ي.الجسد لقاءات يسودها التقارب

نقل الو ، يمتعللاو ، السياحةو ، الصحةو ، زراعيةلاو الغذائية الصناعات  جاتمنت دجنالقطاعات األكثر تضررا ومن بين 
، التجارة اإللكترونيةي ي شهدت تحسنا خالل الجائحة فهلتا ؛ أما القطاعاتاعيالتوظيف في القطاع الصنو ، والسفر

 .الشركات خدماتو  الحكوميةعد ورقمنة الخدمات ن ب  العمل عو 

نمو حجم  سيسجل، (2021وفًقا للتوقعات الجديدة لمنظمة التجارة العالمية )أكتوبر : 2021و 2020 سنتيبين 
، في رابطة الدول المستقلة ٪0.6، في أوروبا ٪9.7، في أمريكا الجنوبية ٪7.2، في أمريكا الشمالية ٪8.7رات الصاد
أن تنمو واردات  المفترض، من آسيا. من ناحية أخرى في  ٪14.4في الشرق األوسط. و ٪5.0، في إفريقيا 7.0٪

في رابطة  ٪13.1، وفي أوروبا ٪9.1، والجنوبيةفي أمريكا  ٪19.9، وفي أمريكا الشمالية ٪12.6بنسبة  2021
تزداد صادرات ويتوقع أن  في آسيا. ٪10.7، وفي الشرق األوسط ٪9.3، وفي إفريقيا ٪11.3، والدول المستقلة

 .2021على التوالي في عام  ٪5.5و ٪5.3األقل نموًا بنحو  لدو الوواردات 

مع  ٪4.7لمنظمة التجارة العالمية إلى نمو بنسبة المية رة الع: تشير توقعات نمو التجا2022و 2021 سنتين يب
خالل سنة  سوف تؤتي ثمارهاحات ك اإلنتاج الكافي وتسويق اللقاالية والنقدية وكذلير المالتداب األخذ في االعتبار أن

 ستسجل، (2021لعالمية )أكتوبر ة لمنظمة التجارة اينوفًقا آلخر التوقعات المح. انتشار الوباء تراجعمع  2022
الواردات  يتوقع أن ترتفع، . باإلضافة إلى ذلك2019عام  مقارنة مع 2022في عام  ٪14.2واردات آسيا أعلى بنسبة 

، في إفريقيا ٪8.2و، في أوروبا ٪9.4، والجنوبية والوسطىأمريكا  في ٪10.8، وفي أمريكا الشمالية ٪11.9بنسبة 
خالل  ٪18.8تنمو صادرات آسيا بنسبة كما يتوقع أن في الشرق األوسط.  ٪5.4و، الدول المستقلة رابطةفي  ٪5.7و

، رابطة (٪7.8، أوروبا )(٪8.0، بينما ستسجل جميع المناطق األخرى زيادات طفيفة: أمريكا الشمالية )الفترة نفس
 (.٪1.9( وأفريقيا )٪2.9الشرق األوسط )، (٪4.8، أمريكا الجنوبية )(٪6.2الدول المستقلة )

يمكن أن تلعب ثقة كما لمية. رة العاش التجاعاانتفي منتجات الطاقة لب على ادة الطالسفر وزيع هم تشجيساوقد ي
في  اانخفاض حظيال، ، على المستوى اإلقليميلكومع ذ رة العالمية.التجا إنعاش يالمستثمرين المتزايدة دوًرا رئيسًيا ف

 . 2020/2021 تيسن مقارنة بأرقام ٪60و ٪15 يتراوح بيننمو الصادرات 
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III. نظمة التعاون اإلسالميم فيضاء عالتجارة الخارجية للدول األ تطور  
المعتمدة لتجارة لتنمية ا سالمياإلكز فًقا لحسابات المر و 
ز ركلمية واألونكتاد ومجارة العامنظمة التبيانات  ىعل

 قد، 2021 أكتوبر هرلش WITSو لدوليالتجارة ا
حيث انتقل  ٪7.7 ليواحب العالمية التجارة حجم ينخفض

تريليون دوالر  35.4إلى  2019 سنةفي  38.4من 
 .19 كوفيد جائحة نتيجة 2020 سنة فيأمريكي 

في العديد من الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 ٪86إلى  ٪2.5، انخفض إجمالي التجارة من يماإلسال

في الوضع االقتصادي  نتيجة 2020-2019 الفترة في
، ، وتأثير ارتفاع أسعار النفط والسلع األخربلد كل

باإلضافة إلى انخفاض اإليرادات من السياحة 
 تجارية.الخدمات وال كواللوجستي

 للدول، انخفضت التجارة الخارجية في المتوسط
 ٪16.6 التعاون اإلسالمي بنسبةمنظمة  يفاألعضاء 

تريليون دوالر أمريكي  3.1إلى  3.7من حيث انتقلت 
 2019التجارة الدولية في عامي  وضعية نتيجة

 .2020و
الدول األكثر تضررا من حيث القيمة التجارية هي 
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 

ديش والجزائر الغوالكويت وقطر وكازاخستان وبن
يران وأذربيجان   اانخفاضالتجارة  سجلتحيث والسودان وا 

 دولة خالل هذه الفترة. كلفي دوالر  مليار 5بأكثر من 
دول األعضاء للارجية خجارة الفي التالفاعلة  الدولأهم 

وتركيا وماليزيا  لتعاون اإلسالمي هي:في منظمة ا
ية ودة السعيوالمملكة العرباإلمارات العربية المتحدة و 

ندو  وبنغالديش ونيجيريا ومصر والعراق يسيا نوا 
من هذه  ٪72.3ي حوالمجتمعة  حققتلتي وكازاخستان ا
 .2020 سنةالتجارة في 
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 .19كوفيد  لجائحةنظًرا  2020 سنةفي  ٪15.72ة ات بنسبالواردو  ٪17.3الصادرات بنسبة  تراجعت

 واألحجار الكريمةواآلالت والمواد الكهربائية  تالمحروقا هي: المتداولة منتجاتلا أهم، ركز التجارة الدوليبيانات موفًقا ل
الصلب والحديد و ارات يوالستية والمالبس الميكانيكية والزيوت الحيوانية والنبا والمعدات آلالتواية والمواد البالستيك

 األجهزة البصرية.ألدوية و حبوب واوال
ستثمار على التجارة واال جائحة كوفيدول تأثير لتجارة حا لتنمية اإلسالميكز لمر ا سةوفًقا لدرا تضرراالقطاعات األكثر 

 جارةيات التل، رقمنة عم، السياحة )النقل والسفر(الصحة وخاصة تسويق المنتجات الطبية ،ةهي: األغذية الزراعي
 ، إلخ.اعممطالخدمات ، و نيةالتجارة اإللكترو ، ليمالتع خدمات، التجارةيل سهوت تنمية، الخارجية

واألغذية  النفطعار أسعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أيًضا إلى تقلب رة الدول األالعام في تجا اضيعزى االنخف
 .جائحةالخالل لبلدان ر بين افالزراعية ومنتجات التعدين والقيود المفروضة على الس

األعضاء ويمكن أن  دولال ثرت هياكل اإلنتاج فيأت، 2020ارة في سبتمبر التج لتنمية اإلسالمي ا لدراسة المركزقً وف
 200 بين والسياحة االستهالك وكذلك أمريكي دوالر ارملي 600 إلى 300 بين ما اإلجمالي المحلي الناتجينخفض 

 .2020 سنة في كيريمأ دوالر مليار 400 إلى
 17ء من ضاللدول األعاإلجمالي  في خفض الناتج المحلي النفطيةنتجات عار المأس تقلبساهم ، ذلك باإلضافة إلى

يران ية ربالع، وانخفاض صادرات هذه المنتجات من 2020 سنةمليار دوالر في  29إلى  السعودية واإلمارات وا 
في تركيا وباكستان زيادة  ن مقابلجان ولبناالمغرب وأذربير و والجزائوعمان  نالعراق وكازاخستاو  ونيجيريا والكويت وقطر

ندونيسيا.  وا 
ي ف إلى زيادة الصادرات من الدول األعضاء خالل فترة الجائحةنتجات الغذائية لى المع رائبزيادة الض ن تؤدييمكن أ
يراصمثل تركيا وماليزيا وم 2020 سنةمليار دوالر أمريكي في  19إلى  7حدود   رب وبنين وعمانن والمغر وا 

تؤدي زيادة أسعار  دق، أخرى ة من جه. فاسووبوركينا مثل نيجيريا والسنغالللدول األخرى ة بالنسب انخفاضاو ش يبنغالدو 
 سنةدوالر أمريكي في  مليار 6إلى  2تعاون اإلسالمي من الا إلى زيادة صادرات دول منظمة المنتجات الطبية أيض

وهو األمر بالنسبة ر أمريكي. ار دوالملي 23 يمتها إلىالصحة لتصل قطاع صناعة قإنتاج  ىباإلضافة إل 2020
 .للمنتجات الطبية والنسيج ةمصدر ال ردن وباكستانيا واألندونيسإل

ير تجارية مؤقتة مثل إغالق الحدود ضاء والمنظمات اإلقليمية تدابع، اتخذت العديد من الدول األفترة الجائحةخالل 
يير الجودة ك القيود التجارية في مجال معاوكذل ،يةلغذائاو لمنتجات الطبية ات الشحن لتوريد اوطائر  شاحنات ءباستثنا
 الصادرات من المنتجات األساسية. وكميات نيةزمال ةوالمد

، اآسيو ، ، والعالم العربيقيا جنوب الصحراءرة بشكل كبير في العديد من دول إفرياشتراجعت االستثمارات األجنبية المب
ثنائية لا اراالستثمو  ةت التجار إلغاء أو تأجيل إبرام االتفاقياتم ع( و لتصنياو ، بناءال، مالعاأل) مشاريععدة توقفت ا مك
ووكاالت تشجيع  بهيئات تنمية التجارةة اصالتجارة واالستثمار الخ تنميةتم تنفيذ بعض اتفاقيات  وقداإلقليمية. و 

تتراوح  ر بنسبةجنبي المباشاالستثمار األ فاضفي انخ 19كوفيد  يتسبب دق، ذلك ى. باإلضافة إلافتراضيا االستثمار
 لقطاع السيارات(. ٪47-للنقل الجوي و ٪116-، للطاقة ٪208-) 2021و 2020 سنتيين ب ٪40إلى  30 بين
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د مان صمو ضاإلسالمي تدابير تتعلق بالميزانية ل التعاون الدول األعضاء في منظمة  دتتماع، الجائحةفترة خالل 
ية ألساسا الغذائية والطبيةجات لمنتمن ا ةالرشيد اتوضمان اإلمداد انتشارهل اتقليير تقييدية لداتها وطبقت تداباقتصا

 اإلسالمي والمؤسسات الدولية. اون تعالمن خدمات المساعدة المالية والفنية للعديد من مؤسسات منظمة  تاستفادو 
صدار اللمعايير و ر اإلنترنت حول اتجارة عدة ندوات عبية اللتنم مياإلسال، نظم المركز باإلضافة إلى ذلك ، شهاداتا 

، والمعلومات والتكامل اإلقليمي، ومفاوضات التجارة الدولية مار والتأمينتثتجارة واالسمويل الوت، ري والترويج التجا
 وتشجيعل األعما ة، وممارس، وتسويق الوجهات السياحيةالخدماتتجارة ت ة من خالل جمع إحصاءاريالتجا

 رقمية.ديات الم المنتون اإلسالمي وتنظيادول منظمة التع االستثمارات في
الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  يتعين على، بئة بشكل أفضلو نتشار العام لأحة االلمكاف
تبات لى علحصول عن أجل امالوطني واإلقليمي مار بشكل أكبر في صناعة األدوية والطب على المستويين تثاالس

 اردات.حجم الو هذه المنتجات وخفض لتجنب النقص في  المخزون 
من  ٪8 أي ما يعادل، مليار دوالر أمريكي 977عند  2019 سنةها في وتذر الدول األعضاء خدمات بلغت تجارة 
الخدمات أهم . إلسالميافي دول منظمة التعاون  السلعمن تجارة  ٪26، وهو ما يمثل مية في الخدماتالالتجارة الع

لطلب على ا ل مباشر في زيادةبشك ساهموالتي ت ٪82 ةسجلت نسبالتي فر النقل والسهي خدمات  ادلهابتتم التي 
لي النصف إلى الثلثين في ت بحواماالخدتجارة تنخفض  قد، 2020 سنةدمات السياحية. في خمنتجات الطاقة وال

ليار م 40وعها حوالي ي والتي يبلغ مجمالسفر الدولي والمحل علىمفروضة لالقيود ا نتيجةالعديد من الدول األعضاء 
 .ةادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالميصائية واالقتصحاألبحاث اإل مركزانات ، وفًقا لبييكيالر أمر دو 

IV. ن اإلسالمي التعاوالبينية لدول منظمة  رةالوضع الراهن للتجا 
ظمة ية لمنالبين ةعلى التجار  19ت جائحة كوفيد أثر 

 أي أنها ،2020و 2019 سنتيمي بين التعاون اإلسال
من قلت انتحيث  ٪21.2بنسبة  انخفاضسجلت ا
مليار  552.8إلى  2019ي يار دوالر فمل 700.1

ى تو على مساالنخفاض الكبير  نتيجة 2020دوالر في 
التالية:  الدولدوالر من  مليار 1التجارة بأكثر من 

 اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
يران والجزائر ونيجيريا وماليزيا وعمان  والسودان وا 

ن بسبب القيود وتعطيل سالسل التوريد  ،نيسيا وقطردو وا 
 ،اإلسالميدة في العديد من دول منظمة التعاون تمالمع

لية لتلبية طلب محا التركيز على األسواق الولكن أيض
 .الساكنة
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 * 2020و 2016 سنتيين عاون اإلسالمي بفي منظمة الت التجارة بين الدول األعضاء : تطور1الجدول 
 توقعاتال*:  2020

 
2016 2017 2018 2019 2020* 

 تطور

 2016-2020 
 تطور

2019-2020 

 %17.38- %10.97 1,544.47 1869,31 1741,59 607,37 1 391,73 1 الصادرات العالمية

الصادرات البينية 
 التعاونلمنظمة 

 اإلسالمي

278,38 322,81 390,46 373,31 266.6 -4.23% -28.58% 

 %13.56- %13.70- %17.26 %19,97 %22,42 %20,08 %20,00 حصة

 %15.73- %3.78- 1,539 1826,33 839,31 1 644,10 1 599,44 1 الواردات العالمية

 البينيةالواردات 
 التعاون مةمنظل

 اإلسالمي

277,94 321,52 361,04 327,56 286.23 2.98% -12.62% 

 %3.70 %7.03 %18.60 %17,94 %19,63 %19,56 %17,38 حصة

 %16.56- %3.09 3,083.47 695,64 3 580,90 3 251,47 3 991,17 2 ارة العالميةتجال

التجارة البينية في 
 التعاونمنظمة 

 اإلسالمي

556,32 644,33 751,5 700,87 552.83 -0.63% -21.12% 

حصة التجارة 
البينية لمنظمة 

 ن اإلسالميوالتعا

18,69% 19,82% 21,02% 18,95% 17.93% -4.07% -5.40% 

 

في التجارة البينية لمنظمة الدول الفاعلة أهم 
: يه 2020 سنةمي في التعاون اإلسال

، والمملكة ، وتركياةاإلمارات العربية المتحد
ندونيسيا، وماليزياية السعوديةربالع ، ، وا 

يران، وباكستانوعمان، ، والعراق، ومصر  وا 
من التجارة  ٪70 مجتمعة التي سجلت

في سنة  ن اإلسالمياو البينية لمنظمة التع
2020. 

 

 سنةالر أمريكي في مليار دو  373.3 لتسجل ٪17.4بنسبة لمنظمة التعاون اإلسالمي تراجعت الصادرات البينية 
 إلى الدول األعضاء الموجهةفي ضوء انكماش الصادرات  2020 سنةر دوالر أمريكي في مليا 266.6 بلمقا 2019
ندو ة اإلمارات العربية المتحد: التالية يران والجزائر ونيجيريا وماليزيا وعمان وا  نيسيا والمملكة العربية السعودية والسودان وا 

 وقطر بما ال يقل عن مليار دوالر أمريكي.
، ية، والمواد البالستيكواألحجار الكريمة، ات المنجميةالمحروقبين الدول األعضاء هي:  ةر المصد  المنتجات أهم 

 واكه.، والفاتسيار ال، و واأللمنيوم، ، واآلالت الميكانيكية والكهربائيةوالحديد والصلب ،ةوالنباتيوالزيوت الحيوانية 
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ار دوالر ملي 327.6الل هذه الفترة مسجلة خ ٪12.6بنسبة اإلسالمي  التعاون الواردات البينية في منظمة  تراجعت
أكثر بستيراد اال ستوى على م وظالملح النخفاضانتيجة  2020ر أمريكي في مليار دوال 286.2و 2019أمريكي في 

 إندونيسيا ومصر وباكستان واإلمارات العربية المتحدة وبنغالديش.دوالر من:  ملياري من 
 عاون التمنظمة دول رها بين التي يتم تصدي هانفسهي دول منظمة التعاون اإلسالمي وردة بين منتجات المستالأهم 
 .2020 سنةسالمي في اإل

اإلسالمي في  لتعاون البينية في منظمة ا التجارة تتركز ، باختصار
التي تبلغ  لدول الخليج العربيةمجلس التعاون المناطق التالية: 

، ٪27.5تليها الدول اآلسيوية بنسبة  ،٪33.3 من السوق حصتها 
الصحراء  أفريقيا جنوبدول ، (٪26دول الشرق األوسط )ثم 
 .(٪5.5بي )ودول المغرب العر  ،(7.7٪)
جائحة حصة التجارة البينية بشدة من ت رر ، تضجهة أخرى  نم

 في ٪18.95 منحيث انتقلت  ،٪5.4جعت بنسبة اوتر  19كوفيد 
مواد أسعار  تقلبنتيجة  2020في  ٪17.93إلى  2019 سنة

 صرفوالمنتجات الطبية والتعدين وسعر  ئيةغذاالالمواد الطاقة و 
رادات ياإلوتراجع  ،الدولية التوريد ، وتعطل سالسلاألمريكي لدوالرا

في العديد من الدول  ةمصادر للعمالت األجنبي تعتبرالتي السياحية 

 األعضاء.
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V. التجارة البينية تعزيز سبل 
ل يطعتسببت في تي تال 19نتيجة جائحة كوفيد  2020 سنةي ر مسبوقة فتجارة الدول األعضاء اضطرابات غيشهدت 

وتكنولوجيا  ،والتعليم ،والسياحة، مثل النقل الخدمات التجاريةو ة ناعيوالمنتجات الص ةاألوليد سالسل التوريد للموا
 .لواالتصا ،المعلومات

 سنتين وقد تتحسن بي 2020و 2019 سنتي بين ٪21والتجارة البينية بنسبة  ٪17انخفضت التجارة الخارجية بنحو 
 العالم. فيوالخدمات  رسفااألقطاع ودعم  طعيممالت التنتشار الفيروس واستمرت حا تراجعا إذ 2022و 2021

ة التعاون اإلسالمي وشركائها في التنمية مواصلة على الدول األعضاء ومؤسسات منظم يتعين، مواجهة هذا الوضعول
رويج ظيم المزيد من أنشطة التمنظمة التعاون اإلسالمي من خالل تنتجارة واالستثمار بين دول لتسهيل ال سوياالتعاون 

 .ياإلسالم التعاون منظمة مناطق وى توعلى مس بين الدولللمعامالت التجارية  المخصصة ينلتأمتسهيل والتمويل واوال
حرة تجارة قة مي في اإلنشاء التدريجي لمنطاإلسالأن تستثمر الدول األعضاء في منظمة التعاون همية بمكان من األو 

منظمة التعاون اإلسالمي  لدول األقاليمداخل و  بينامل سالسل القيمة ثمار وتكالتوجيهية لتسهيل االست وااللتزام بالمبادئ
، وصناعة األغذية الزراعية، النقلو  كاللوجستيو ، معلومات واالتصال، وتكنولوجيا الال صناعة الحاللجفي م
ات كبيرة من بإمكاني الدول األعضاء بها تزخر ، والطاقات المتجددة التي، والسيارات، والجلود، واألدويةوجاتنسوالم

 .19جائحة كوفيد  داعياتوتة آثار واجهأجل م
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يون )بالمل 2020و 2019ين سنتي ب عضاء في منظمة التعاون اإلسالميصادرات الدول األتطور : 2دول لجا
 دوالر أمريكي(

2020توقعات      2019          

COUNTRY 
TO OIC Total Exports 

1/2 in % 
TO OIC Total Exports 

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

  AFGHANISTAN 396,47 863,83 45,90% 598.54    1 242.35    48.18% تان  أفغانس 

  ALBANIA 45,85 5 618,65 0,82% 73.16    5 471.64    1.34%    ألبانيا 

  ALGERIA 6 216,92 43 173,37 14,40% 3 787.25    35 373.37    10.71%   الجزائر 

  AZERBAIJAN 3 190,87 19 635,58 16,25% 3 161.99    13 740.57    23.01% بيدجانرأذ   

  BAHRAIN  5 263,39 14 167,30 37,15% 5 122.99    14 257.52    35.93% ين  البحر 

  BANGLADESH 1 432,77 58 100,82 2,47% 1 569.86    50 221.77    3.13%   بنغالديش 

  BENIN 457,36 850,60 53,77% 530.88    845.24    62.81%   بنين 

  BRUNEI 680,03 7 249,81 9,38% 652.79    6 614.32    9.87% بروناي دار السالم 

  BURKINA FASO 300,25 3 262,73 9,20% 292.24    3 139.04    9.31%   بوركينا فاسو 

  CAMEROON 740,67 5 925,72 12,50% 677.72    6 354.23    10.67% ون  كامرال 

  CHAD 304,64 970,41 31,39%   323.63    945.29    34.24% اد تش  

  COMOROS 3,69 49,64 7,43% 11.87    257.06    4.62% االتحادية القمـــر   

  COTE D'IVOIRE 3 289,76 12 717,85 25,87% 3 040.03    11 138.49    27.29%   كوت ديفوار  

  DJIBOUTI 99,02 167,55 59,10% 25.79    209.28    12.32%   جيبوتي 

  EGYPT 13 109,02 30 632,55 42,79%  12 323.10    26 815.15    45.96%   مصر 

  GABON 222,21 2 329,46 9,54% 162.74    2 133.92    7.63% ابون غال  

  GAMBIA 17,87 24,60 72,62% 22.25    25.86    86.05%   غامبيا 

  GUINEA 759,98 4 689,47 16,21% 1 378.65    5 314.26    25.94%   غينيا 

  GUINEA BISSAU 30,86 330,11 9,35% 43.60    325.81    13.38% يا بيساو  غين 

  GUYANA 160,02 1 907,58 8,39% 192.76    2 813.85    6.85% انـاغـوي   

  INDONESIA 21 447,30 167 683,00 12,79% 20 182.16    163 306.49    12.36% ندونيسيا أ  

  IRAN 8 814,16 33 249,32 26,51% 5 013.08    27 163.57    18.46% إيران   

  IRAQ 4 901,85 37 040,01 13,23% 10 223.03    34 181.82    29.91%   العراق 

  JORDAN  3 615,99 8 312,92 43,50% 3 465.20    7 954.40    43.56%   األردن 

  KAZAKHSTAN 8 006,36 57 722,94 13,87% 7 452.93    46 949.70    15.87%   كازخستان 

  KUWAIT 3 494,87 64 482,10 5,42% 2 693.74    40 166.15    6.71% ويت  الك 

  KYRGYZSTAN 670,49 1 965,50 34,11% 583.64    1 964.47    29.71% ياقرقيز  

  LEBANON 2 455,04 16 029,10 15,32% 2 031.53    11 561.35    17.57% بنان  ل 

  LIBYA 3 437,61 15 816,12 21,73% 2 619.40    12 893.78    20.32% ا  ليبي 

  MALAYSIA 21 273,66 238 161,13 8,93% 19 257.92    233 553.70    8.25% ليزيا ام  

  MALDIVES 3,54 158,02 2,24% 2.04    221.45    0.92%   مالديف 

  MALI 745,10 3 642,25 20,46% 829.73    4 646.59    17.86% لي  ما 

  MAURITANIA 217,18 2 890,64 7,51% 233.65    2 946.81    7.93%   موريتانيا 

  MOROCCO  3 671,73 29 592,49 12,41% 3 446.35    27 704.92    12.44% غرب  الم 

  MOZAMBIQUE 167,83 4 722,31 3,55% 100.89    3 460.03    2.92%   موزمبيق 

  NIGER 528,11 1 451,78 36,38% 967.55    1 532.85    63.12% ر  لنيجا 

  NIGERIA 9 996,19 48 163,03 20,75% 7 756.02    44 354.02    17.49% يا  نيجر 

  OMAN 10 873,65 32 354,75 33,61% 9 004.01    28 613.01    31.47%   عمان 

  PAKISTAN 5 796,32 23 818,82 24,34% 5 096.06    22 237.16    22.92%   باكستان 

  PALESTINE 163,95 1 103,81 14,85% 115.71    152.94    75.66%   فلسطين 

  QATAR 8 195,95 72 934,96 11,24% 7 084.73    51 504.16    13.76% ر   قط 

  SAUDI ARABIA 51 650,19 245 551,82 21,03% 19 101.68    176 507.51    10.82%   العربية السعودية 

  SENEGAL 1 802,84 4 178,52 43,15% 1 696.51    3 934.55    43.12% السنغال   

  SIERRA LEONE 64,71 747,36 8,66% 19.67    559.22    3.52% ون  سيرالي  

  SOMALIA 308,45 416,53 74,05% 65.52    133.67    49.02% ل  الصوما 

  SUDAN 6 217,84 9 403,64 66,12% 695.81    2 161.71    32.19%   السودان 

  SURINAME 575,90 1 460,97 39,42% 464.16    1 228.38    37.79% ام  ينسور 

  SYRIA 518,17 708,57 73,13% 677.99    823.03    82.38% يا  سور 

  TAJIKISTAN 710,36 1 115,85 63,66% 549.27    1 311.88    41.87% ان  طاجيكست 

  TOGO 692,92 1 025,31 67,58% 644.30    973.53    66.18%   توغو 

  TUNISIA 1 997,66 14 944,09 13,37% 2 327.75    17 709.85    13.14%   تونس 

  TURKEY 44 724,48 171 098,41 26,14% 43 750.24    169 657.94    25.79%  تركيا  

  URKMENISTAN 1 268,28 10 826,07 11,72% 909.79    7 779.35    11.69% ان  نستتركم 

  U.A EMIRATES 101 428,97 315 942,73 32,10% 47 372.42    188 723.01    25.10% حدة  المتالعربية ت االمارا 

  UGANDA 1 852,26 3 563,79 51,97% 2 085.09    4 148.96    50.26% ة  أوغند 

  UZBEKISTAN 4 274,28 14 344,70 29,80% 3 763.25    13 280.56    28.34%   أوزبكستان 

  YEMEN 23,35 23,78 98,19%  328.60    1 232.75    26.66%   اليمن 

  TOTAL 373 309,16 1 869 314,72 19,97% 266 603.26 1 544 474.29 17.26%   المجموع 
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 ردوال المليون )ب 2020و 2019بين سنتي  ياإلسالم ون لتعامة اعضاء في منظألاردات الدول او تطور : 3لجدول ا
 أمريكي(

  
2019 

  
2020قعات تو  

 COUNTRY From OIC ــدولـــــالـ
Total 

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

 
Countries (1) 

  
Countries (3) 

  
AFGHANISTAN 4 348,67       6 776,78    64,17%   2 529.83    5 314.03    47.61% ستانغانأف 

ALBANIA 831,52      2 923,76    28,44% 846.64    2 582.64    32.78% ياألبان 

ALGERIA 4 375,96    37 263,38    11,74% 3 803.33    23 103.40    16.46% الجزائر 

AZERBAIJAN 2 805,31    13 649,27    20,55% 2 314.07    10 729.79    21.57% أذربيدجان 

BAHRAIN 8 271,17    18 589,05    44,49%   2 177.34    13 031.27    16.71% نريالبح 

BANGLADESH 10 692,25    41 630,39    25,68% 8 361.22    36 353.50    23.00% بنغالديش 

BENIN 932,39     2 893,23    32,23% 708.25      2 594.92    27.29% بنين 

BRUNEI 1 633,93    5 101,65    32,03% 1 586.78    5 321.31    29.82% بروناي دار السالم 

BURKINA FASO 887,42    4 243,98    20,91% 935.64    4 383.14    21.35% كينا فاسوبور 

CAMEROON 1 085,06    5 925,98    18,31% 1 142.37    5 198.73    21.97% الكامرون 

CHAD 242,31      1 336,71    18,13% 227.07    1 508.79    15.05% ادتش 

COMOROS 97,98      203,69    48,10% 61.97    68.42    90.57% االتحادية القمـــر 

COTE D'IVOIRE 2 911,38    10 482,56    27,77% 2 985.20    12 789.93    23.34% وت ديفوارك 

DJIBOUTI 676,37      886,70    76,28% 1 099.60    4 660.38    23.59% جيبوتي 

EGYPT 17 177,14      78 657,52    21,84%  13 474.59    60 279.55    22.35% مصر 

GABON 295,00      7 273,52    4,06%   254.67    5 378.23    4.74% ونابغلا 

GAMBIA 176,46      494,03    35,72%   202.69    553.14    36.64% مبياغا 

GUINEA 660,97    6 968,46    9,49% 668.93    7 746.97    8.63% نياغي 

GUINEA BISSAU 42,52      249,29    17,06% 102.86    192.78    53.36% ا بيساوغيني 

GUYANA 154,79       1 485,16    10,42% 98.79    2 493.68    3.96% غـويانـا 

INDONESIA 19 562,23    171 275,74    11,42%  15 278.65    141 622.13    10.79% ادونيسيأن 

IRAN 6 862,08    32 364,82    21,20% 5 672.34    15 687.63    36.16% إيران 

IRAQ 17 075,36    91 137,96    18,74% 12 663.12    64 423.09    19.66% العراق 

JORDAN 6 249,09      19 336,71    32,32% 4 983.88    17 034.95    29.26% األردن 

KAZAKHSTAN 2 713,49      38 356,66    7,07%   2 596.51    38 081.41    6.82% كازخستان 

KUWAIT 8 254,39    33 530,89    24,62% 7 197.40    28 344.38    25.39% تالكوي 

KYRGYZSTAN 1 100,60       4 903,81    22,44%  946.23    3 684.11    25.68% يازقرقي 

LEBANON 4 262,77     5 175,01    82,37% 2 862.23    4 442.12    64.43% نلبنا 

LIBYA 5 662,97    29 443,65    19,23% 4 212.28      9 907.56    42.52% بيالي 

MALAYSIA 22 610,59    204 988,31    11,03%  20 860.41    189 559.67    11.00% يزيامال 

MALDIVES 869,23    2 887,08    30,11% 156.60    1 219.09    12.85% مالديف 

MALI 2 288,93      5 049,22    45,33% 2 172.55    5 364.37    40.50% يمال 

MAURITANIA 901,77      3 519,83    25,62% 819.34 2859.12 28.66% موريتانيا 

MOROCCO 7 121,07    51 067,50    13,94% 5 821.10    44 518.20    13.08% المغرب 

MOZAMBIQUE 1 255,63    7 638,74    16,44% 985.08    6 437.60    15.30% موزمبيق 

NIGER 705,28    1 007,40    70,01% 656.70    1 145.06    57.35% النيجر 

NIGERIA 2 898,57    60 010,95    4,83% 2 692.97    41 140.35    6.55% نيجريا 

OMAN 14 277,16    43 568,32    32,77% 12 888.10    36 292.15    35.51% عمان 

PAKISTAN 18 870,95    50 134,81    37,64% 15 540.30    45 775.14    33.95% باكستان 

PALESTINE 1 187,56      6 613,45    17,96% 445.83    923.56    48.27% طينلسف 

QATAR 3 914,76    29 178,07    13,42% 3 204.55    25 834.89    12.40% قطر 

SAUDI ARABIA 25 033,79    130 934,62    19,12% 23 683.90    131 328.60    18.03% يةربية السعودالع 

SENEGAL 1 543,81     8 143,73    18,96%   1 658.45    7 820.34    21.21% الالسنغ 

SIERRA LEONE 864,67    1 176,37    73,50%   167.46    1 120.62    14.94% سيراليون 

SOMALIA  1 742,31    3 607,05    48,30% 685.72    2 926.14    23.43% الصومال 

SUDAN 3 512,22    4 058,83    86,53% 1 515.83    7 184.86    21.10% السودان 

SURINAME 32,52    1 711,45    1,90% 38.82    2 602.75    1.49% سورينام 

SYRIA   802,23    5 723,52    14,02% 2 202.05    4 139.58    53.20% ورياس 

TAJIKISTAN 1 242,44      3 327,74    37,34% 1 247.59    3 139.02    39.74% ستانيكطاج 

TOGO 469,28    1 964,44    23,89%   488.17    2 226.42    21.93% غوتو 

TUNISIA 3 831,48    21 573,85    17,76% 3 506.00    15 551.57    22.54% تونس 

TURKEY 23 976,52    200 658,60    11,95%  30 991.94    219 514.37    14.12% اتركي 

TURKMENISTAN 1 162,92    3 022,72    38,47% 972.27    3 025.11    32.14% تركمنستان 

U.A EMIRATES 47 736,96      267 937,30    26,35% 44 430.14    172 516.49    21.19% دةاالمارات العربية المتح 

UGANDA 2 027,61      7 696,03    17,82% 1 748.08      8 250.51    25.75% دةأوغن 

UZBEKISTAN 4 366,60      21 855,14    19,98% 4 124.46    19 955.15    20.67% أوزبكستان 

YEMEN 2 269,07       4 711,46    48,16% 2 527.87     9 111.89    27.74% يمنال 

TOTAL 327557,53 1826326,89 17,94% 286226.77 1538994.61 18.60% لمجموعا 

 
  


