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 نبذة عن التعاون في مجال التجارة

 
 مقدمة .1

مجال التجارة  شهدهاوجز حول التطورات التي تم إعداد هذه الوثيقة بمعرفة مكتب تنسيق الكومسيك بغية تقديم م
على الساحة العالمية، وداخل الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وكذا بغية إبراز جهود التعاون التي 

 .في مجال التجارة تحت مظلة الكومسيك اُبذلت مؤخر  
 

تعزيز سهم في توتشير األدلة إلى أن التجارة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.  اا هام  تمثل التجارة الدولية حافز  
من خالل التنمية والحد من الفقر من خالل تحقيق النمو عن طريق زيادة الفرص التجارية واالستثمار، وكذا 

وفي هذا الصدد، اتخذت العديد من البلدان خطوات تطوير القطاع الخاص.  عن طريقتوسيع القاعدة اإلنتاجية 
قليمية، أو اإلمبادرات متعددة األطراف، أو الالمزيد من التجارة وتطوير بيئتها من خالل هامة على طريق تشجيع 

ثنائية. ونتيجة لذلك، شهد حجم التجارة العالمية زيادة هائلة، كما تم إثراء التكوين السلعي للتجارة، وتحول ال
 .الناميالعالم توجهها نحو دول 

 
، متبوع ا 2009عام  تاله انخفاض هائل، كبير ا االدولية نمو   سجلت التجارة، 2008و 2003فيما بين عامي 

 2003بين عامي التجارة العالمية متوسط  كانمنظمة التجارة العالمية، ل ووفق ا بتعاٍف بطيء منذ ذلك الحين.
استمرت في الزيادة خالل و  ،2010%. وفي حين تعافت التجارة العالمية في عام 16.5يصل إلى  2008و

النمو خالل مرحلة ما قبل األزمة،  بمعدالتأخفق في اللحاق و  ،ابطيئ  ، كان التحسن 2013و 2012العامين 
، وتباطؤ نمو االقتصاد الصيني، واالضطرابات واليابان الشكوك التي ثارت حول منطقة اليورو بسببذلك و 

 منطقة الشرق األوسط.  التي شهدتهاالسياسية 
 
 (2014مية )الصادرات والواردات العال :1شكل ال
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 إحصائيات التجارة توجهات ،صندوق النقد الدوليالمصدر: 
ا السلع أسعارشهدت   بنسبة األساسية السلع أسعار انخفضت ،2014 عام في. 2012 عام منذ اطرد  م انخفاض 

 إمدادات وزيادة الناشئة، االقتصادات في وخاصة العالمي، الطلب ضعف إلى في األساس ذلك ويعود ،6.3%
، حدة أكثر اانخفاض  المرتبطة وغير المرتبطة بالطاقة أسعار السلع  شهدت ،2015 عام فيو . والمعادن طالنف
 بين الفترة في% 19.1 بنسبة النفطية غيرالسلع  أسعار%، وتراجعت 39.3 بنسبة الطاقة أسعار انخفضت كما

 .2015و 2014 / كانون األولديسمبر
 
 النفطتطورات أسعار : 2شكل ال

 
  السلع أسعار، إحصائيات ر: صندوق النقد الدوليالمصد

 
 السلعتطورات أسعار : 3شكل ال
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  صندوق النقد الدوليقاعدة بيانات المصدر: 

 
 ،2000في منتصف عام  بعد ارتفاعها ،2009 عام في احاد   تراجع ا النفط أسعار شهدت اآلخر، الجانب لىوع
 ظلتو . األوسط الشرق في السياسي االستقرار لعدم نتيجة 2010 عام أواخر منذمجدد ا  زيادةعاودت النها إإال 

 . وعلى الرغم من ذلك، فقد2013و 2011 عامي بين للبرميل ادوالر   111 في حدود انسبي   مستقرةالنفط  أسعار
 / حزيرانيونيو بينفيما  دوالر 60 إلى لتصل المائة في 44.4 بنسبة احاد   اانخفاض  أسعار النفط  شهدت

 واصلت، 2015 عام من األول النصف في جزئيال االنتعاش من الرغموب. 2014 / كانون األولوديسمبر
/ كانون ديسمبر في دوالر ا 37وصل سعر البرميل إلى  حيث 2015 عام نهاية حتى االنخفاض النفط أسعار
 نهايةب للبرميل ادوالر   40 بدأت أسعار النفط في الزيادة ليصل إلى ،2016 / شباطفبراير وبحلول. 2015 األول
  .2016 / آذارمارس

 
 النفط إنتاج زيادةساهمت  ،العرض جانب منف. النفط أسعار انهيار في ادور  والطلب  العرضت عوامل وقد لعب

 نحو وبكاأل سياسة في التحولكذا و  ،(األمريكية المتحدة الواليات وخاصة) وبكمنظمة األ خارج دولال في
 فيمعين،  سعري نطاق استهداف من بدال   نتاجهاإ مستوى على الحفاظ خالل نم يةالسوق حصتها على اإلبقاء

 في والزيادة الجزئية في اإلنتاج العراق في اإلنتاج زيادةكان ل ذلك، إلى باإلضافة. النفط أسعار في حاد انخفاض
إلى انخفاض أدت أما من حيث الطلب، كانت هناك عدة عوامل  .العالمية النفط إمدادات على إيجابي أثر ليبيا

 األسواق اقتصادات في النمو وتيرة وتباطؤ المتقدمة االقتصادات بعض في الطلب ضعف سعر النفط، مثل
 استهالك تباطؤ في هام دور الطاقة استخدام كفاءة لتحسن كان ذلك، إلى باإلضافة. الصين سيما وال ،الناشئة

 .على الصعيد العالمي طلنفا
 

 اإلسالمي التعاون منظمة في اءاألعض البلدان في التجارة
 
 2.1 بلغتحيث  ،%3.3 بنسبة اإلسالمي التعاون منظمةانخفض حجم إجمالي صادرات دول  ،2014 عام في

 منظمة في الصادرات إجمالي في االنخفاض عن عوامل مسؤولة عدةوقد كان هناك . أمريكي دوالر تريليون
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 عام في النفط أسعار وانهيار العالمي، الطلب نمو ءبط كان من بينها ،2014 عام في اإلسالمي التعاون
 .األوسط الشرق في البلدان من العديد في ة المستمرةالسياسي توالتحوال ،النفط على الطلب وانخفاض ،2014

 
 الماضية، ةالثالث السنوات على مدى متواضعة زيادة تحقيق اإلسالمي التعاون منظمة واردات إجمالي وقد واصل

 منظمةفي دول  التجاري ومن ثم، استقر إجمالي حجم التبادل. 2014 عام في أمريكي دوالر يليونتر  2.1 وبلغ
هناك  وتبقى .الفترة هذه في أمريكي دوالر تريليون 4.2 ، حيث بلغ حواليحدودنفس ال في اإلسالمي التعاون

الدور  يه ىاألول السمةسمتان تشكالن خطرا  على إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي في المستقبل؛ 
المهيمن الذي يلعبه الوقود المعدني في الصادرات، إذ بلغ نصيب الوقود المعدني في إجمالي صادرات منظمة 

فإن  ولذا ؛(الدولية التجارة مركز عن الصادرة التجارة خريطة) 2014 % خالل عام60.2التعاون اإلسالمي 
أن نصيب الدول  فهي ةالثاني أما السمة. المصدرة للنفط لدوللة تذبذب أسعار النفط يشكل خطرا  كبيرا  بالنسب

% من إجمالي حجم 76.9تجاري داخل منظمة التعاون اإلسالمي بلغ التبادل في الالعشرة صاحبة الحجم األكبر 
، ما يعني أن حجم التجارة الخارجية لمعظم الدول األعضاء محدود، 2014تجارة المنظمة مع العالم خالل عام 

 .كبير على تصدير القليل من السلع نها تعتمد بقدروأ
 

 المستجدات في مجال التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 

على الرغم من ضخامة إمكاناتها، تتخلف حركة التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
، وذلك جراء العديد من المشكالت الهيكلية الرئيسية. وثمة عوامل رئيسية توى المرغوبسالمي كثيرا  عن المساإل
مسار النمو و ق عملية التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فحسب، بل و تعال 

تجارية غير الجمركية، ، وهي: ارتفاع معدالت التعريفات الجمركية، والحواجز الكذلك االقتصادي المستدام
، وعدم تنوع الجيدة نظم الدفع واألنظمة المصرفية واالفتقار إلىوارتفاع تكاليف النقل، وعدم كفاية الموارد المالية، 

الهياكل االقتصادية، واالختالفات بين المعايير والمقاييس الفنية، واإلجراءات الجمركية المرهقة، وصعوبة 
وبالرغم من هذه التحديات، فقد أظهرت حركة التجارة البينية فيما بين  ل األعمال.استخراج تأشيرات السفر لرجا

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي زيادة ملحوظة خالل األعوام األخيرة، ساهم فيها بشكل كبير 
ء في منظمة ارتفاع أسعار السلع، والزيادة الملحوظة في حركة التجارة ألكبر عشر دول من الدول األعضا

 نسبة التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي شهدتوقد التعاون اإلسالمي. 
من  %17.6بلغت نسبة الصادرات فيما بين الدول األعضاء و ، 2014% خالل عام 18.9 لتبلغ ارتفاع ا كبير ا

% 20،3فيما بين الدول األعضاء  الوارداتحجم  إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي، فيما وصلت بلغ
أدناه اتجاهات حركة التجارة البينية فيما بين  4ويوضح الشكل من إجمالي واردات منظمة التعاون اإلسالمي. 
صاحبة  الدول العشرة ويبلغ حجم التجارة في .2000منذ عام البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

فيما بين الدول األعضاء في  البينية التجارة من% 69 جم تجارة منظمة التعاون اإلسالميح األكبر مننصيب ال
 منظمة التعاون اإلسالمي.
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حركة التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  المستجدات في: 4شكل ال

 )مليار دوالر أمريكي( 2005-2014

 
 إحصائيات التجارة توجهات ،وليصندوق النقد الدالمصدر: 

 
 االتجاهات العالمية في تسهيل التجارة -2
 

 بتعزيز يتعلق فيما 2013هناك العديد من المستجدات الهامة التي شهدتها ساحة تعزيز التجارة العالمية منذ عام 
تفاقية "حزمة من خالل عقد ا 2013. لقد وصلت المفاوضات التجارية إلى مرحلة مهمة عام العالمية التجارة

اتفق الوزراء على و بالي"، التي اشتملت على مجموعة منتقاة من القضايا التي تناولتها مفاوضات جولة الدوحة. 
هذه الحزمة مع نهاية مؤتمر منظمة التجارة العالمية الوزاري التاسع، الذي عقد في بالي في ديسمبر/ كانون 

عالنات وزراية تتناول قضايا ، وتشتمل الحزمة على عشرة قرارات و 2013األول  التجارة والزراعة  تسهيلا 
 والتنمية. ومن أهم عناصر حزمة بالي اتفاقية تسهيل التجارة.

 
وتين" وتبسيط اإلجراءات الجمركية؛ حيث تركز في تهدف االتفاقية إلى تبسيط التجارة من خالل القضاء على "الر 

 اإلجراءات تبسيط خالل من الدولية التجارة تعوقالتي  الحواجز على للقضاء تدابير األساس على وضع
واإلفراج عنها،  حركة البضائع، تسريع أحكام على انحتوييوتحتوي االتفاقية على قسمين . هاوتسهيل الجمركية
 ،التفاضلية المعاملةب يتعلق وفيما. انمو   األقلو  الناميةبالبلدان  المتعلقة التفاضلية المعاملةها، وكذا أحكام وتخليص

 وفق ا ،أ، ب، ج يوه ألحكام،ل فئات ثالث اختيارإمكانية  انمو   األقلو  النامية بلدانتتيح اتفاقية تسهيل التجارة لل
 بناء برامجتوفير و  التقنية المساعدة تقديم إلى كذلك العالمية التجارة منظمة وتهدف. تنفيذلل استعدادهم لمدى

 ية.االتفاق تنفيذ لتيسير المانحة األعضاء الدول مع التعاون لخال من انمو   واألقل النامية للبلدان القدرات
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تُقدر الفوائد التي ، و العالمي االقتصاد في ةكبير  االتفاقية مساهمة تساهم أنوعلى الجانب اآلخر، من المنتظر 
ظمة التجارة وفق ا لتقديرات منتريليون دوالر أمريكي  1مليار و 400ستعود على االقتصاد العالمي بما يتراوح بين 

(. ومن المنتظر أن تَُفعَّل االتفاقية بعد حصولها 2014)التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية، العالمية 
قد وافقت  دولة 72كانت  ،2016 آذار/ مارسوحتى . العالمية التجارة منظمة أعضاء يثلث من ةالرسمي الموافقة
 .العالمية التجارة نظمةمعلى اتفاقية تيسير التجارة التابعة ل ارسمي  

 
 اإلسالمي منظمة التعاون في األعضاء الدول في التجارة تسهيل -3
 

 فيو . من القضايا المهمة التجارة تيسير تدابير تنفيذلية افعو  التجارة، تكاليف من الحد أهمية ال ريب أن إدراك
 في األعضاء لبلدانلنسبة إلى اخاصة با ،باألهمية التجارة بتسهيل المتعلقة اإلجراءاتتتصف  الصدد، هذا

 تحديد ويمكن. الجمركية والعمليات اللوجستية الخدمات مجال في تحديات تواجهالتي  اإلسالمي منظمة التعاون
 البنية األساسية واالفتقار إلى ،المحدودة اللوجستية الخدمات: التالي النحو على الرئيسية المشاكل بعض

 بينالفعالة  التنسيق آليات واالفتقار إلى ،البيروقراطية الجمركية والعمليات القانونية، األطرعدم فعالية و  المناسبة،
 حجم زيادةل واعدة افرص   بنجاح، القضاء وتقدم هذه التحديات، حال. الخاص والقطاع المعنية الحكومية الجهات
 .األعضاء الدول بين فيما التجاري التبادل

 
 يتعلق فيما األداءمجاالت  من واسعة مجموعةب اإلسالمي منظمة التعاون يف األعضاء البلدان تتمتع ا،حالي  

 التجارة قتعو  التي التحديات تحديدبغية  تقاريرأو  مؤشرات عدة الدولية المؤسسات وقد طورت. التجارة بعمليات
 ؛التقارير أحد هذه الدولي البنكالصادر عن  األعمال أنشطة ممارسة تقريرويمثل . البلدانبعض  في الدولية

قيس ي الحدود، عبر التجارة حيث منو . التجارية األعمال لممارسة الالزمين والتكلفة الوقت متوسط حيث يحسب
، المحطاتو  الموانئو  ،الداخلي النقل إدارة في ينالمستهلك والتكلفة الوقت األعمال أنشطة ممارسةتقرير 

 عدد متوسطإلى  التالية األرقام وتشير. ابلد   150 من أكثر في الواردات على الفنية والرقابة ،الجمركي والتخليص
 من حيث الترتيب. األعلى واألقل األعضاء الدول التي تتحملها التكلفة ومتوسط األيام
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في صادرات أقل  المستخدمينوالتكلفة  الزمن: 5الشكل 
 من حيث الترتيبالدول األعضاء 

 

 المصدر: البنك الدولي

في صادرات  المستخدمينوالتكلفة  الزمن: 6الشكل  
 الدول األعضاء من حيث الترتيب أعلى

 

 
األرقام الحالية في تحسين ل تكون أداة مهمة أن، حال النجاح في تنفيذها بفعالية، التجارة تسهيل يةتفاقال يمكن

من  بلدان 9 وىسلم تصدق على االتفاقية  ،2016 عام / آذارمارس حتى الصدد، هذا فيو . األعضاء لدولا
 التجارة منظمة أمانة األعضاءدولة من الدول  26أخطرت  بينما اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاءالدول 
ألهمية هذه القضية بالنسبة إلى  انظر  و . ج أو ب أو أ يةاالتفاق أحكامفئات  لتنفيذ هماستعدادب بلدانهمفي  العالمية

 تسهيلل مختلفةال جوانبفي اجتماعاته األخيرة ال سيك المعني بالتجارةعمل الكوم فريق يناقش األعضاء، لدولا
 .أدناه العنوان تحت التفاصيل من مزيدوقد تم تناول هذا الموضوع ب. التجارة

 
 التعاون التجاري تحت مظلة الكومسيك -4

ي أحد األهداف األساسية لطالما كان تعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم
، استهلت الكومسيك العديد من البرامج والمشروعات بغية تعزيز التعاون التجاري 1984للكومسيك. فمنذ عام 

 البلداننظام األفضليات التجارية فيما بين وحيث أن فيما بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. 
قاب قوسين أو تفعيله  فقد أصبح ،مشروع الرئيسي في مجال التجارةهو ال في منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء 

 البلدان تصديق /وقيعقائمة ت فقمر  .هتنفيذب يتعلق فيما هامهام بعض من األعضاء الدول انتهاءبمجرد  أدنى،
 1 الملحقفي  في منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء  البلدانالتجارية فيما بين على نظام األفضليات  األعضاء

 .الوثيقة هذه من
 

مختلف آليات التمويل التجاري وائتمان الصادرات داخل مجموعة  األخرى الهامة المبادرات العديد من وتشمل
 االستثمار لتأمين اإلسالمية المؤسسةو  ،التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسةالبنك اإلسالمي للتنمية مثل 

تعزيز التجارة واألنشطة المهمة التي استهلت الكومسيك العمل بها بغية  وهناك بعض البرامج .الصادرات وائتمان
ضفاء الصبغة  مثل البينية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المعارض التجارية، وا 

 العالمية.، والمساعدة الفنية المتعلقة بمنظمة التجارة اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفاتمعهد المؤسسية على 
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، ديناميكية جديدة على جهود التعاون في 2012وقد أدخلت استراتيجية الكومسيك، التي تم اعتمادها في عام 

لالستراتيجية، من شأن جهود التعاون أن تركز على  اي تقام تحت مظلة الكومسيك. فوفق  مجال التجارة الت
في هذا  العالم.دول جارة بين الدول األعضاء وسائر المشكالت الهيكلية التي تحول دون الدفع قدما  بحركة الت

الصدد، حددت استراتيجية الكومسيك أربعة مجاالت ذات مردود، أال وهي: تحرير التجارة، وتسهيل التجارة، 
 التجارة.  وتمويل التجارة، وتشجيع

 
حتى  اعاتاجتم ستة لفريقا هو أحد أدوات استراتيجية الكومسيك، فقد عقد فريق العمل المعني بالتجارةأن  وبما
من خالل إجابات الدول األعضاء على  تم تحديدهيموضوع معين على تركز االهتمام في كل منها  ،اآلن
 .في وقت سابق توزيعهتم يالذي  ستبياناال
 
 يق عمل الكومسيك المعني بالتجارةفر األخيرة لجتماعات اال
 

تحت عنوان "تعزيز  2016فبراير/ شباط  25التجارة في لفريق عمل الكومسيك المعني ب السابعُعقد االجتماع 
أهمية قصوى  الدولية لمعاييربا المتثاللامتثال الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للمعايير الدولية". 

 التنافسية القدرة بتحسين يتعلق فيما وخاصة اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء بلدانبالنسبة إلى ال
 لدولبحصول ا الدولية للمعايير االمتثالويبدأ . التجارة على الحواجز إزالة خالل من التجارة وتسهيل ،تللصادرا

. المواصفاتتوحيد المعنية ب الدولية المنظماتعلى عضوية فاعلة في  اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء
 55حصلت فقد  ؛في مثل هذه المنظمات األعضاء البلدان مشاركة من متفاوتة درجات هناك ،الراهن الوقت فيو 

 35 هناك أن حين في ،الغذائي الدستور هيئةعلى عضوية  اإلسالمي منظمة التعاون أعضاءمن الدول  دولة
 .الدولية الكهروتقنية اللجنةدولة عضو في  11األيزو، وهيئة دولة عضو في 

 

لىو   الدولية هيئاتبال الفنية اللجان في بفعالية المشاركةيجب على الدول األعضاء  ،هذه الهيئات عضوية جانب ا 
 األعضاء، الدول نظر وجهات تعكس النهائية المعايير أو القواعدللتأكد من أن  توحيد المواصفاتالمعنية ب
األساسية التي واجهت  التحديات بعضتتمثل  الصدد، هذا فيو . بالكامل وتنفيذها اعليه الموافقة يمكن وبالتالي

 الوطنية البنية األساسيةب المتعلقة المعايير قصور: النقاط التالية اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء بلدانال
المنظمات  عضويةالحصول على  وعدم ،المتبادل واالعتراف المالءمة تقييم مستوىضعف  المؤسسية، والقدرات

 ها.أعمال في والمشاركة عتماداالو  المقاييسللمواصفات و  دوليةال

 
إلى بعض التجارة ب المعني اجتماع فريق عمل الكومسيك خلص، مكثفة حول هذا الموضوعت بعد مداوالو 

 التوصيات الخاصة بالسياسات وهي:
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 الوطنية البنية األساسيةجودة  تعزيز/  تطوير. 

 المعنية بالمواصفات الدولية هيئاتال عمل في الفاعلة للمشاركة األعضاء الدول جهود دعم. 

 الموحدة المعايير العتماد اإلسالمية للدول والمقاييس المواصفات معهد دعم. 

 البينية التجارة لتعزيز اإلسالمي منظمة التعاون في جودة البنية األساسية تطوير. 

 وفي. القادمة اجتماعاته في التجارة تسهيلموضوع  على التركيزالمعني بالتجارة  الكومسيكعمل  فريق يواصلو 
 2016 أكتوبر/ تشرين األول 6في المعني بالتجارة  الكومسيكعمل  فريقل ثامنال االجتماع عقدسي الصدد، هذا
 التعاون منظمة في األعضاء الدول بين ية فيماالحدودالتعاون بين الوكاالت  تحسين" تحت عنوان أنقرة في

 ".التجارة تسهيلبغية  اإلسالمي

 

 الكومسيك مشروعات تمويل آلية

 دورة إدارة خالل فمن. المشروع دورة إدارة فهي الكومسيك، استراتيجية قدمتها تيال الثانية التنفيذية اآللية أما
 في سجلوا ممن األعضاء الدول تقدمها التي المختارة للمشروعات منحا   الكومسيك تنسيق مكتب يقدم المشروع،

الذي  التمويل ريقط عن التالية المشروعات نفذت الدول األعضاء ،2015 عام فيو . بالتجارة المعني العمل فريق
 :الكومسيك تنسيق مكتب منحصلت عليه 

 
بناء القدرات والتعزيز المؤسسي لمكتب جامبيا للمعايير من أجل اعتماد وتنفيذ معايير الحالل لمنظمة : امبياج

: الشريكة البلدانالتعاون اإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية، وتقييم االمتثال ذي الصلة. 
 .والسنغال تركيا

 
الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وألصحاب المشروعات في منطقة منظمة التعاون : قطر

 الكويت،و  السعودية، العربية المملكة: الشريكة البلدان اإلسالمي؛ الفرص والتحديات أمام أصحاب المشروعات.
 .والبحرين ،عمان وسلطنة ،المتحدة العربية اإلماراتو 

 تحسين على المشروع وسيركز. 2016لتنفيذه خالل عام  أوغندا من المقدم لمشروعا اختيار تم ذلك على وعالوة
 .وتركيا مصر :لمشروعفي ا الشريكة البلدان. المستفيدة البلدان في التجارة لتسهيل الخدمات تقديم
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 1الملحق 
 ألفضليات التجاريةا اتفاقيات نظامعلى  / صادقت الدول األعضاء التي وقعت

 (2016 مارس/ آذار حتى) فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 

 
 
 الدول األعضاء رقم

 
 اتفاقية اإلطار

 
 

 اســـتـبري

قواعد المنشأ الخاصة بنظام 
األفضليات التجارية فيما بين 
الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

 تسليم
 االمتياز قوائم

  المصادقة التوقيع المصادقة التوقيع المصادقة التوقيع
 √ √ √ √ √ √ √ البحرين 1
 √ √ √ √ √ √ √ الديشجبن 2
  --- √ --- √ --- √ بنين 3
  --- √ --- √ --- √ بوركينا فاسو 4
  --- √ --- √ √ √ الكاميرون 5
  --- --- ---- --- --- √ تشاد 6
  --- √ --- √ --- √ جزر القمر 7
  --- √ --- √ --- √ كوت ديفوار 8
  --- √ --- √ √ √ جيبوتي 9
  --- --- --- √ √ √ مصر 10
  --- --- --- --- √ √ الجابون 11
  √ √ √ √ √ √ جامبيا 12
  --- √ --- √ √ √ غينيا 13
  --- √ --- √ --- √ غينيا بيساو 14
  --- √ --- √ √ √ اندونيسيا 15
 √ √ √ √ √ √ √ إيران 16
  --- --- --- --- √  √ العراق 17
 √ √ √ √ √ √ √ األردن 18
 √ √ √ √ √ √ √ الكويت 19
  --- --- --- --- √ √ لبنان 20
  --- --- --- --- √ √ ليبيا 21
 √ √ √ √ √ √ √ ماليزيا 22
  --- --- --- --- √ √ المالديف 23
  --- √ --- √ --- √ موريتانيا 24
 √ √ √ √ √ √ √ ربالمغ 25
  --- √ --- √ --- --- النيجر 26
  --- √ --- √ --- √ نيجيريا 27
 √ √ √ √ √ √ √ عمان 28
 √ √ √ √ √ √ √ باكستان 29
  √ √ √ √ √ √ فلسطين 30
 √ √ √ √ √ √ √ قطر 31
 √ √ √ √ √ √ √ المملكة العربية السعودية 32
  --- --- --- --- √ √ السنغال 33
  --- √ --- √ --- √ يرا ليونس 34
  √ √ √ √ √ √ الصومال 35
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  --- √ --- √ --- √ السودان 36
 *√ √ √ √ √ √ √ سوريا 37
  --- √ --- √ √ √ تونس 38
 √ √ √ √ √ √ √ تركيا 39
 √ √ √ √ √ √ √ اإلمارات العربية المتحدة 40
  --- --- --- --- √ √ أوغندا 41

 40 30 33 17 32 17 14 

 
القمة اإلسالمي  لمؤتمرالعربية السورية خالل الدورة االستثنائية الرابعة  تم تعليق عضوية الجمهورية* 

  .لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

-------------- 
--------- 


