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 الملخص التنفيذي
I.  وضعية االقتصاد العالميمستجدات 
 االقتصاد العالمي .أ

سلع ال وتعافي أسعار الصين في االقتصادي نمونوعا من االستقرار نتيجة ال 2016سنة االقتصاد العالمي خالل شهد 
 والمحفظة مةالمتقد بلدانال في األسهم أسعار وارتفاع الفيدرالي، االحتياطي بنك قبل من الفائدة ورفع أسعار األساسية،
 .الناشئة البلدان نحو االستثمارية

 روالتصدي االستثمار على اعتمادها من التخفيض) الكلي االقتصاد سياسات انتعاشب يالصين النمو استقرار ويفسر
من  ةاألساسي السلع أسواق وتعززت. النمو عجلةب دفعال ها علىساعد وهو ما( والخدماتالداخلي  االستهالك لفائدة
 .المتقدمة البلدان في الفائدة أسعار انخفاض بعد االستخراجية القطاعات فيات كبرى استثمار خالل 

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

 ةسن في %3,1 نسبةسجل الذي  العالمي االقتصاد نمو تحسن ،2017يناير  لشهر الدولي النقد صندوق لبيانات وفقا
 االنتعاش إلى أخرى، أمور بين من الوضع، هذاترجع أسباب و . 2017 سنة في %3,4 إلى يرتفع ويتوقع أن 2016

 ياتالوال في المالية السياسة وتليين الصناعي االنتاج رفع منلا خالل من االقتصادي الذي شهدته الدول المتقدمة
 بياألورو  خروج بريطانيا من االتحاد مسلسل من الرغم على وبريطانيا إسبانيا في وخاصة اليورو ومنطقة المتحدة

 .النفط أسعار ثبات بعد روسيا في نموال كما تم تسجيل(. بريكسيت)

جال م في االستثمار انتعاش بفضل الصين في مرتفع) والنامية الناشئة بلدانال في قويا النمو كان أخرى، ناحية من
 عائداتنخفاض الا) وتركيا( البرازيل األرجنتين،) الالتينية أمريكا في نكماشاال من الرغم على( والعقارات التحتية البنية

 (.السياحة

 عارأس ارتفاعوقد ساهم  ،رة للنفطل المصد  عرض الدو  انخفاض بسبب النفطبرميل  أسعار ارتفعت ذلك، إلى باإلضافة
من  األخير لربعا في العالمي النمو في ارتفاع في (المتحدة والمملكة األمريكية المتحدة الواليات) الفائدة أسعارو  المعادن

 .2016 سنة

 آفاقجلت س وقد. امع بشكل المالية األوضاع تأزمت حيث والنامية، الناشئة للبلدان بالنسبة قليال النمو آفاق وتدهورت
 الدولن ها سجلت انخفاضا بالنسبة لعدد مولكن المتوقع، االنتعاش بفضل لصين،ارتفاعا في ا القصير المدى على النمو

 .والبرازيل الهند وخاصة في األخرى، الكبرى
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 من أكثر بعد ةالمواد األساسي أسعار وارتفاع اإلنتاجية ةقدر ال ضخف بسبب الصين ارتفاعه في التضخماستأنف  وقد
 .االقتصادي االنكماش من سنوات أربع

 دولكما تحسنت عمالت ال. 2016 أغسطس منذ %6 من بأكثر الفعلية الحقيقية األمريكي الدوالر قيمة ارتفعت
. خاصة ليناو  اليوروانخفضت قيمة  حين في األساسية، المواد أسعار ارتفاعنتيجة  ،األساسية للموادرة المصد   المتقدمة

 حين في ،2016 سنة من الثاني النصف خالل ملحوظ بشكل الناشئة الدول من عدد عمالتانخفضت قيمة  وقد
 األساسية. للمواد رةالمصد   الدول من العديد عمالت ارتفعت قيمة

 عودةبسبب  أيضا ولكن الصلة ذات واالستثمارات المحلي الطلب تراجع بسبب منخفضا العالمية التجارة نمو يظل
 .يكياألمر  الدوالرسعر  وارتفاع األساسية لموادانخفاض أسعار ا وخطر العالمية، القيم سالسل وانسحاب ،الحمائية

بما  %1,6 حيث بلغت المتقدمة الدول في 2016 سنة في النمو تمعدال في النظر إعادة إلىهذا الوضع  أدىقد و 
 اليورو منطقة في %1,7و المتحدة ياتالوال في %1,6 وأيضا ،2015 سنة مع مقارنة نقطة نصفيعادل انخفاضا ب

 في %3,4و الهند، في %7,6و الصين، في %6,6و اليابان في %0,5و ،(ألمانيا في %1,7و فرنسا، في 1,3%)
 فيو . الصحراء جنوب أفريقيا في %1,4و وباكستان، أفغانستان عالوة على أفريقيا شمالاألوسط و  الشرق منطقة
لي او ــحلتمثل  الماضية، الخمس السنوات خالل االقتصادي التراجع نتيجة %4,2 النموسجل  والنامية، الناشئة البلدان
 الوسطى اــــآسيمن ( CIS) ةــــالمستقل الدول ةــرابط دانــبل في اضـــــانخف لــــتسجي تم وقد .الميــــالع النمو اعـــأرب ةــثالث
 بنسبة البرازيل في خصوصاو  الكاريبي ومنطقة تينيةالال دول أمريكا في %0,6-و روسيا،في  %0,8-و ،(0,3%-)
-3,3%. 

عادة ببطء أيضاالوضع  هذا ويرتبط نسبة باألساسية وخاصة البترول  السلعأسعار  وتقلب الصيني، القتصادا توازن وا 
 .2016 سنة في %2,7-بنسبة  النفطية غير المنتجاتو  15,4%

 ،سنوات 10له منذ  مستوى أدنى وهو ،2016 يناير في سجيلهتم ت الذي المستوىمقارنة ب النفط أسعار انتعشتو 
 منذ %6 نسبةانخفاضا ب الطبيعي الغاز أسعار متوسطكما سجل . لالنتاج الال إرادي التوقف إلى أساسا ذلك ويرجع
 سابق توق في النفط أسعار تراجعكما عزز هذا االنخفاض ب. المتحدة والواليات واليابان أوروبا في 2016 فبراير شهر

 في حمالف أسعار متوسط كما انتعش(. اليابان وخاصة) آسيا في الطلب وضعف روسيا في الطبيعي الغاز إنتاج وفرةو 
 .2016 فبراير مع مقارنة %32 بنسبة أفريقيا جنوبارتفع في و  أستراليا
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لزراعية اسية امعدنية والمواد األسكما ارتفعت أسعار المواد األساسية باستثناء المحروقات: حيث ارتفعت أسعار المواد ال
لمواد ااالستثمار في بطء وتراجع على التوالي. وقد تراجعت أسعار المواد المعدنية تدريجيا نتيجة  %9و %12بنسبة 

بة ية بنست أسعار المواد الغذائعاألساسية في الصين، غير أن تدابير التعافي الحديثة ساهمت في دعم األسعار. وارتف
 اجفاف الغذائية، للمواد منتج أكبر البرازيل،يشهد  ذلك، إلى وباإلضافة. والقمح الذرة لبعض منها مثلما عدا ا 7%

لتي ساهمت ا وروسيا األوروبي واالتحاد المتحدة الواليات في نتاجاإل نظرا لوفرة القمح أسعار وتراجعت. طويلة لفترات
 .المخزون الرفع من في

 التجارة العالمية -ب

 لتحيث انتق %13بنسبة  انخفاضاالتجارة العالمية عرفت ، 2016تقرير منظمة التجارة العالمية لسنة حسب بيانات 
وة وهو ما يفسر بق 2015في سنة ون دوالر أمريكي يليتر  33,2 إلى، 2014تريليون دوالر أمريكي في سنة  38,1 من

والركود  الصينؤ النمو االقتصادي في تقلب أسعار السلع األساسية وأسعار الصرف التي تعود بدورها إلى تباط
ت قتصادياواإلنتاج المدعم للمحروقات في الواليات المتحدة وتباين السياسات النقدية في االاالقتصادي في البرازيل 

بعض  الطلب العالمي على تراجعثقة الشركات والمستهلكين، وساهم في على األسواق المالية  قد أثر تقلبالكبرى. و 
 وخاصة في آسيا. دامةالمستالسلع 

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

 هذهل ةر المصد  الدول  عمالتل المكثفة عودةلل المتوقعة اآلثار والتي لم تغطي %13 بنسبة واليوان الدوالرقيمة 
 .جاتو المنت

كيماوية واد الفالمواد المصنعة التي عرفت مزيدا من التراجع في التجارة العالمية هي المعدات المكتبية واالتصاالت والم
 ات(.وآالت وأجهزة أخرى )التجهيزات والسلع المعمِّرة من غير السيار 

 الصادرات 

 %14 ا بنسبةانخفاض بما يعادلتريليون دوالر أمريكي  16,5 حوالي 2015 سنةفي  يةصادرات العالمالبلغت قيمة 
 (%8-مثل أمريكا الشمالية ) الدول بعض صادرات تراجع تريليون دوالر أمريكي( نتيجة 19) 2014 سنة مقارنة مع

ى أمريكا الجنوبية والوسط ،((%4,1-) المكسيك ،(%14-(، كندا )%7,1-الواليات المتحدة األمريكية )حيث سجلت 
 .(%24,2-) وباقي الدول( %15,1-) المرتبة األولى في البرازيل جاءتحيث  (21,2%-)

 ( وخصوصا%12,5-) الثمانية والعشريناالتحاد األوروبي  أغلبيتها دول ،(%12,4-أوروبا ) كما لم تسلم من ذلك
 (.%13,4-ا )ـــيطاليا  ( و %15,7-(، هولندا )%12,8-(، فرنسا )%8,9-دة )ــكة المتحالممل ،(%11-انيا )ـألم
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 ،(CIS) لةالمستق الدول رابطة وبلدان أفريقيا في للنفط المنتجة الدول في ملحوظ بشكل الصادرات وفي المقابل، ارتفعت
 .النفط أسعار انخفاض من الرغم على

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

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

 روبياألو  االتحاد ،(%19-) الهندالدول انخفاضا ويتعلق األمر ب بعضفي  ةــالزراعي اتــلمنتجا صادرات لقد شهدت
ت أما صادرا ،(%2-) الصين ،(لكل منهما %10-) أسترالياو  كندا ،(%10-) واندونيسيا المتحدة الواليات ،(13%-)

 في %38- كندا، في %35- حدة،المت الواليات في %28- ،الصين في %14- والمعادن فقد سجلت الطاقةمنتجات 
 . أما صادراتالسعودية العربية المملكة في %47- روسيا، في %44- ،العربية المتحدة اإلمارات في %39- قطر،

 روسيا في %39و الهند في %28و الصين في %24و البرازيل في %9 بنسبةوالحديد فقد سجلت انخفاضا  الصلب
 .وأوكرانيا

 في %11و وكوريا، اليابان في %13و ،يةالصينتايبيه  في %16 بنسبة الكيماوية تالمنتجا صادرات كما تراجعت
 األوروبي االتحاد في %10 بنسبة االتصاالت معداتوانخفضت صادرات  .األوروبي االتحاد في %10و سنغافورة،
 ابانوالي األوروبي االتحاد في %6 بنسبة السيارات صادرات تقلصت ذلك، إلى وباإلضافة. اليابان في %8و وماليزيا
 كيا،تر  في %13و األوروبي، االتحاد في %14 بنسبةسوجات فقد تراجعت المن ، أما صادراتوكوريا المتحدة والواليات

 األوروبي، االتحاد في %11 بنسبة المالبس صادرات في انخفاضا ويالحظ. باكستانفي  %9و كوريا في٪ 11و
ندونيسيا، كونج هونج في %10و  .ياترك في %9و وا 

 الواردات 

تريليون  16,73بلغت حيث  2014 سنة مقارنة مع بيانات %12,5بنسبة  االواردات العالمية أيضا انكماش عرفت
 أمريكا ،(%9,1-كندا ) وخاصة في (%4,7-أمريكا الشمالية ) :اآلتية الدولبسبب انخفاض واردات  دوالر أمريكي

االتحاد في دول وبشكل رئيسي  (%13,2أوروبا ) ،(%25,2-وخاصة في البرازيل ) (%15,9-الجنوبية والوسطى )
 (.%13,4-) الثمانية والعشريناألوروبي 

قد فلبلدان النامية أما واردات ا، %4,5نسبة حيث سجلت واردات الدول المتقدمة بشكل ملحوظ ارتفعت ، مقابل ذلك
أساسا إلى انخفاض نتجة للنفط انخفاض واردات المناطق الميرجع و  .%0,2بنسبة طفيف مع نمو  اشهدت تباطؤ 

 لى تراجع عائدات صادرات البلدان المعنية.إدى أما وهو أسعار النفط العالمية، 
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 تجارة الخدمات 

تريليون  4,7حوالي  حيث سجلت %6,4من الخدمات التجارية بنسبة  يةصادرات العالمال، انخفضت 2015 خالل سنة
نسبة بكبيرا انخفاضا الذي سجل بالسلع، مثل النقل  المتعلقةالخدمات هذا االنخفاض على تجارة أثر دوالر أمريكي و 

 يةو سيالدول األو (، %9,8-األوروبية ) الدولاالنخفاض في هذا  مليار دوالر أمريكي. وتركز 875قيمة أي ب 10,3%
 (.%9,0-(، وقليال في أمريكا الشمالية )%3,4-أمريكا الجنوبية والوسطى )دول و (، 4,3%-)

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

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

في  ميةمدعم بسياسات تجارية حكو  بالتعاون مع الشركاء الدوليين في التنميةتحت إشراف األمانة العامة و اإلسالمي 
ة تريليون دوالر أمريكي سن 1,77في منظمة التعاون اإلسالمي حيث انتقلت من  تجارة الدول األعضاءتسريع نمو 

 . %93بزيادة قدرها  2015تريليون دوالر أمريكي سنة  3,43إلى  2005
مشاريع زيادة الالمحروقات وكذلك  المواد المتبادلة والسيما أسعار بتصاعد ،ويفسر هذا االرتفاع من بين أمور أخرى

تأمين مية للتمويل التجارة، المؤسسة اإلسال ةعة البنك اإلسالمي للتنمية )المؤسسة الدولية اإلسالميالتي تمولها مجمو 
ي التارة وتسهيل التج ةالتجار تنمية االستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص( وأنشطة 

تأهيل ة أنشطو  والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة لمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ولجنة الكومسيكيقوم بها ا
لمركز وا االقتصادية والتجاريةمركز األبحاث اإلحصائية و  التي يقوم بهاالكفاءات في القطاع التجاري واالقتصادي 

تدريب( وث والي للبحالمعهد اإلسالم)قسم التعاون واالندماج و اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
 دوليالبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز التجارة ألمم المتحدة )الوكاالت المتخصصة التابعة لبالتعاون مع 
المية ظمة العومنظمة األغذية والزراعة والمن العالمية السياحةاليونيدو ومنظمة منظمة التجارة العالمية و واألونكتاد و 

 والقطاع الخاص في الدول األعضاء.  (للملكية الفكرية، إلخ.
ع نشاط ومشرو  1.125لتعزيز التجارة البينية حوالي  التشاوريةالمجموعة  نفذت، 2015 ديسمبرو  2009 فبرايربين 

 في مجال تأهيل الكفاءاتاإلسالمي  التعاونمنظمة لفائدة الدول األعضاء في بالكامل منها  %75انجازتم حيث 
 . االستراتيجيةائتمان الصادرات وتطوير المنتجات و تأمين و  التجارةتمويل و  يالتجار ط والتنشيالتجارة  تسهيلو 

لمطارات للطرق واالتحتية  البنياتتسهيل التجارة من حيث مجال وقد استثمرت العديد من الدول األعضاء أيضا في 
اإلمارات العربية المتحدة  :يةلاويتعلق األمر بالدول الت .%10، حيث ارتفع النمو بنسبة 2016-2010خالل الفترة 

يران ومصر وبروناي والكويت والسنغال وسيراليون والمالديف وبوركينافاسو والجزائر و وتركيا  ماليزياو  المملكة العربية وا 
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وحسب بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة . لبنان والمغرب وتشاد وطاجكستان واندونيسيا والكاميرونالسعودية و 
ويتعلق األمر  2016و 2005 سنتيبين  %25 من بأكثرمعدل الربط البحري  مندول أخرى  حسنت دوالتنمية فق

 تركيا، غينيا، جيبوتي، الصومال، بنين، األردن، بنغالديش، السودان، توغو، البحرين، المالديف،دول اآلتية: الب
 %18,6بحري للدول األعضاء بنسبة . وقد تحسن متوسط الربط الكوت ديفوارو  المغرب ،سيراليون ،مصر الكاميرون،
 .2016و 2005بين سنتي 

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

 دةالمتح اإلمارات العربيةلفاعلة في التجارة العالمية فهي: أما أهم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ا
(، ميمن التجارة اإلجمالية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال %14بما يعادل  مليار دوالر أمريكي 478,4)

، يكيمر مليار دوالر أ 376,4) ماليزيا(، %11,1، مليار دوالر أمريكي 379,2) المملكة العربية السعوديةتليها 
 إيران(، %8,6، مليار دوالر أمريكي 293,1) إندونيسيا(، %10,3، مليار دوالر أمريكي 351) تركيا(، 11%
ر مليار دوال 110,6) قطر(، %3,4مليار دوالر أمريكي،  115,3) نيجيريا(، %4,5، مليار دوالر أمريكي 153,3)

(. وقد %2,7، مليار دوالر أمريكي 91) رمص( و%2,8مليار دوالر أمريكي،  96,3) العراق(، %3,2أمريكي، 
ي % من التجارة العالمية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم71,4 حوالي سجلت هذه الدول العشر مجتمعة

 2014تريليون دوالر أمريكي. ونتيجة الضطراب أسعار السلع األساسية بين سنتي  2,45بما يقارب  2015سنة 
 مليار دوالر أمريكي على األقل. 50ة لهذه الدول بمقدار ، انخفض حجم التجار 2015و

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

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

ير القابلة غولية والمواد األ (%8المواد الكيماوية )(، لكل منها %17)المواد الغذائية و (، اآلليات ومعدات النقل 23%)
 .(%6لألكل )

ظمة للدول األعضاء في منمن التجارة العالمية بلغت تجارة الخدمات ، 2016وحسب بيانات األونكتاد لشهر أكتوبر 
ول لية للدمن التجارة اإلجما %24بما يعادل نسبة  2015مليار دوالر أمريكي سنة  822,3التعاون اإلسالمي قيمة 

  .األعضاء

. %34أخرى ، خدمات %32,4السفر والسياحة ، %32,6النقل تجارة الخدمات كما يلي: خدمات تتكون بنية و 
والخدمات  ، االتصاالت%3، البناء %9الشركات تليها ، %23 بنسبة الخدمات الحكوميةوتتكون هذه األخيرة من 
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لمعلوماتية أخرى )ا خدمات ،%1,5 والمعاشات التأمينخدمات ، %2الخدمات المالية ، %2,4البناء ، %5 المعلوماتية
 .(%3والخدمات السمعية البصرية والملكية الفكرية والشخصية والثقافية والترفيه والرخص 

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

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

 .للشحنات الجافة
 بنية التجارة الخارجية -ب

 راتصادال  

ا قيمته انتقلت، حيث %25,2 بنسبة تراجعاسجلت الصادرات العالمية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 ، بما يعادل انخفاضا2015في سنة  تريليون دوالر أمريكي 1,61إلى  2014سنة  تريليون دوالر أمريكي 2,15من 

ضاء الدول األعلمية الذي سجلته الصادرات العا تراجعلى إ االنخفاضويرجع هذا . مليار دوالر أمريكي 541بحوالي 
 مصدِّرة)الناجم عن ارتفاع انتاج النفط من قبل الدول البسبب تقلب أسعار المواد األساسية مثل المحروقات  اآلتية

 .والمواد الغذائية والمعادن على الصعيد الدوليللنفط( 

 يأمريكمليار دوالر  10فاق انخفاضا هاما في صادراتها رفت التي عمنظمة التعاون اإلسالمي  الدول األعضاء في
مليار  53,6-) قطرمليار دوالر أمريكي(،  125,2-) المملكة العربية السعوديةهي:  2015و 2014بين سنتي 

مريكي(، ليار دوالر أم 38,2-) الكويتمليار دوالر أمريكي(،  41,6-) اإلمارات العربية المتحدةدوالر أمريكي(، 
ر مليار دوال 34-) ماليزيامليار دوالر أمريكي(،  36,4-) كازاخستانمليار دوالر أمريكي(،  36,9-) يريانيج

مليار  25,6-) اندونيسيا مليار دوالر أمريكي(،  28,4-) الجزائر، مليار دوالر أمريكي( 28,6-) العراق(، أمريكي
يار مل 12,1-) وعمان مليار دوالر أمريكي( 13,9-) تركيا، مليار دوالر أمريكي( 20,6-) إيران، دوالر أمريكي(
ي دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي انخفاضا في صادراتها العالمية بين سنت 41حيث سجلت  .دوالر أمريكي(

 .2015و 2014

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

 440,2)+ ماليدوالر أمريكي(،  يونمل 549,5)+ توغودوالر أمريكي(،  مليون 838,9)+ باكستاندوالر أمريكي(، 
 انطاجكستو ، دوالر أمريكي( ونملي 302,8)+يا ، قرقيز دوالر أمريكي( ونملي 328)+، أوغندة دوالر أمريكي( ونملي
 دوالر أمريكي(. ليونم 298,2)+
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 ،%29مواد مصنعة مختلفة : من 2015سنة  في منظمة التعاون اإلسالمي لدول األعضاءتتكون الصادرات العالمية ل
 %8 ومعدات النقل ، اآلليات%10خامات غير قابلة لألكل  ،%20المواد الغذائية ، %28المحروقات المنجمية تليها 

 .%5المواد الكيماوية و 

والر دمليار  218,4قيمة  2015حيث بلغت صادراتها في سنة  اإلمارات العربية المتحدةرة هي: أهم الدول المصد  
 208,6) العربية السعوديةمن الصادرات العالمية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، تليها  %13,6أمريكي بما يعادل 

 مليار دوالر 150,4) إندونيسيا(، %12,5مليار دوالر أمريكي،  200,2) ماليزيا(، %13مريكي؛ مليار دوالر أ
 65,7) إيران(، %4,9مليار دوالر أمريكي،  78) قطر(، %9مليار دوالر أمريكي،  143,9) تركيا(، %9,4أمريكي، 

ي، مليار دوالر أمريك 55,2) تالكوي(، %3,5مليار دوالر أمريكي،  57) نيجيريا(، %4,1مليار دوالر أمريكي، 
% من 76,4(. وقد سجلت هذه الدول العشر مجتمعة حوالي %3,2مليار دوالر أمريكي،  51) العراقو ( 3,4%

 تريليون دوالر أمريكي. 1,23بما يقارب  2015منظمة التعاون اإلسالمي سنة الصادرات العالمية ل

 واردات ال 

والر دمليار  196بما يعادل قيمة  %9,7 نسبة ي منظمة التعاون اإلسالميسجلت الواردات العالمية للدول األعضاء ف
 تريليون دوالر 1,82إلى  2014تريليون دوالر أمريكي سنة  2,01وقد انتقلت من  2015و 2014تي سنبين أمريكي 

ت في التخفيضامليار دوالر أمريكي نتيجة  3بما يفوق الواردات . ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع 2015أمريكي سنة 
مليار  35,5-اندونيسيا ): مثل الدولبعض في  2015و 2014الميزانيات وانخفاض أسعار برميل النفط بين سنتي 

مليار  21,8-مليار دوالر أمريكي(، كازاخستان ) 32,6-مليار دوالر أمريكي(، ماليزيا ) 35-دوالر أمريكي(، تركيا )
ي(، نيجيريا مليار دوالر أمريك 13,3-أمريكي(، اإلمارات العربية المتحدة ) مليار دوالر 17,5-دوالر أمريكي(، إيران )

ا ــقرقيزي ،مليار دوالر أمريكي( 6,8-ر )ــار دوالر أمريكي(، الجزائــملي 8,1-مليار دوالر أمريكي(، المغرب ) 8,8-)
 4,3-) يار دوالر أمريكي(، تونسمل 5,3-مليار دوالر أمريكي(، ليبيا ) 6,1-مليار دوالر أمريكي(، العراق ) 6,5-)

مليار  3,5-بنان )مليار دوالر أمريكي(، ل 3,7-مليار دوالر أمريكي(، البحرين ) 4,2-مليار دوالر أمريكي(، اليمن )
 مليار دوالر أمريكي(. 3,2-أوزبكستان )دوالر أمريكي( و 

لك تخالل العالمية  وارداتهافي مريكي فاق مليار دوالر أعرفت بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا  كما
 مليار 4,2)+ بنيندوالر أمريكي(،  مليار 5,3)+ عماندوالر أمريكي(،  مليار 17)+ باكستان :بـ ، ويتعلق األمرالفترة

 ارليم 2,4)+، موزامبيق دوالر أمريكي( ارملي 3,5)+ أذربيجاندوالر أمريكي(،  يارمل 3,6)+ توغودوالر أمريكي(، 
 .دوالر أمريكي( ارملي 2,2)+وقطر  ريكي(دوالر أم
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 ةمواد مصنعة مختلفو  اآلليات ومعدات النقل: ، كانت الواردات العالمية للدول األعضاء تتكون من2015في سنة 
واد موال %)10(المواد الكيماوية (، %13المحروقات المنجمية )، (%18) ، المواد الغذائيةلكل منهما (%28) بنسبة
 (.%3) لألكل ابلةالقولية غير األ

ما يعادل مليار دوالر أمريكي ب 260حيث بلغت وارداتها نحو  اإلمارات العربية المتحدةأهم الدول المستوردة هي: 
(، %11,4مليار دوالر أمريكي؛  207,2) تركيامن الواردات العالمية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، تليها  14,3%
 نيسيااندو (، %9,4مليار دوالر أمريكي،  170,6) العربية السعودية(، %9,7ي، مليار دوالر أمريك 176,2) ماليزيا

مليار دوالر  69,8) مصر(، %4,8مليار دوالر أمريكي،  87,6) إيران(، %7,9مليار دوالر أمريكي،  142,7)
 (%3,2مليار دوالر أمريكي،  58,4) نيجيريا(، %3,5مليار دوالر أمريكي،  64,5) باكستان(، %3,8أمريكي، 
 الواردات% من 71وقد سجلت هذه الدول العشر مجتمعة حوالي  .(%2,9مليار دوالر أمريكي،  51,8) والجزائر
 دوالر أمريكي. تريليون 1,29بما يقارب  2015منظمة التعاون اإلسالمي سنة العالمية ل

III.  مستجدات التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 (2015-2005منظمة التعاون اإلسالمي )تطور التجارة البينية لدول  .أ
ي ليست ، فإن بلدان منظمة التعاون اإلسالمبالكاد عافيته خالل السنوات األخيرةاستعاد بما أن االقتصاد العالمي 

بمنأى عن ذلك ألنها تخضع أيضا لتوجهات اقتصاديات بعض الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 
تعددة نائية وموالدول اآلسيوية حيث تربطها بها اتفاقيات ثنافتا( ية التجارة الحرة لشمال أمريكا )اتفاقاألوروبي ودول 

 األطراف.

تم تالتي تقلب أسعار المواد األساسية وسعر صرف العملة باقتصاديات منطقة منظمة التعاون اإلسالمي أيضا  ترتبط
ون التعا ستثمارات األجنبية المباشرة داخل المنطقة )منظمةالمعامالت التجارية الدولية باإلضافة إلى تدفق اال بها

 اإلسالمي وشركاء التنمية(.

تركيا ويؤثر تغير معدل نمو االقتصاديات المهمة في منظمة التعاون اإلسالمي مثل اإلمارات والسعودية وماليزيا و 
ارة ما والتجللدول األعضاء عمو  الخارجيةة التجار  أداء يران وقطر ونيجيريا والعراق والكويت مباشرة علىا  واندونيسيا و 

 لدول األعضاء.البينية ل

اعا ارتف سجلت قيمة المبادالت التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الصادرات + الواردات(
مليار  271,45 حيث انتقلت منلمنظمة التعاون اإلسالمي ( 2015-2005)العمل العشري  مخططمهما منذ تطبيق 

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

إلى تكثيف المبادالت  فإن الدول األعضاء عادة ما يشتد نزوعها، العالميةوبالرغم من انعكاسات األزمة االقتصادية 
ية واإلقليمية وتشابه عادات االستهالك والتكامل ، حافزها في ذلك القرب الجغرافي وتفعيل االتفاقيات الثنائفيما بينها
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 2015-2005وتنفيذ مخطط العمل العشري وتمويل التجارة وتأمين وائتمان الصادرات اإلقليمي وجهود تنشيط التجارة 
 .لكومسيكاستراتيجية ا فعيلتو 

اء من ألعضلية للدول اارتفعت حصة المبادالت التجارية البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي من التجارة اإلجما
 .%31,5زيادة بلغت بذلك مسجلة  2015سنة  %20,33إلى  2005سنة  15,50%

 من الرغم على 2015-2005 اإلسالمي التعاون لمنظمة العشري العمل مخطط أهدافأحد أهم  تحقيق تم قدإذا ل
 ذاه دولة 32 حوالي حققت وقد .اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول التي شهدتها االقتصادية االضطرابات

 يانا،و غ :مثل %20الدول التي تعد تجارتها البينية أقل من  تم تشجيع أخرى، ناحية ومن. 2015 سنة في الهدف
 فضاء في ئهاشركا تنويع من أجل الغابونو  إندونيسيا ماليزيا، بنغالديش، سورينام، نيجيريا، غينيا، ألبانيا، موزامبيق،

 ةلمنظم البينية التجارةمن  %25المتمثل في حصة  الجديد الهدف تحقيقتها على لمساعد المياإلس التعاون منظمة
 .2025 سنةأفق  في اإلسالمي التعاون

 ة المتحدةاإلمارات العربيهي:  2015لمنظمة التعاون اإلسالمي سنة  أهم الدول األعضاء الفاعلة في التجارة البينية
 68,6 وديةالعربية السع، من التجارة البينية %16، بما يعادل مليار دوالر أمريكي 110,8بلغت قيمة تجارتها البينية 

%، 8مليار دوالر أمريكي/  55,5 إيران، %9,4/مليار دوالر أمريكي 65,2 تركيا%، 9,9مليار دوالر أمريكي/ 
ار ملي 31,4 يسيااندون، %4,9مليار دوالر أمريكي/  34,2 باكستان%، 5,4مليار دوالر أمريكي/  37,3 ماليزيا

 العراق، و%3,8مليار دوالر أمريكي/  26,5 عمان، %4مليار دوالر أمريكي/  27,5 سوريا، %4,5/دوالر أمريكي
ون % من التجارة البينية لمنظمة التعا69,3مجتمعة العشر حققت هذه البلدان . %3,4مليار دوالر أمريكي/  23,8

  .مليار دوالر أمريكي 481بما يعادل حوالي قيمة  2015اإلسالمي سنة 

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

 .األمريكي والرالد قيمة ارتفاع من الرغم على

ثم  ،(%29) 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 الشرق

، %23ية ، المحروقات المنجم%29 المختلفة واد المصنعةهي: الم 2015أهم المواد المتداولة في التجارة البينية سنة 
 %.5لألكل  قابلةغير  مواد أولية، %10، المواد الكيماوية %11، اآلليات ومعدات النقل %22المواد الغذائية 

من  %20تجارتها البينية  بلغتاألعضاء اآلتية قد  دولة من الدول (32) ، حوالي2015و 2005في الفترة ما بين 
سنة لمخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي تجارتها الخارجية وهو الهدف الذي يتعين بلوغه وفق  إجمالي
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من تجارتها تمت مع دول منظمة التعاون  %90,35) سورياتنازلي: الترتيب الحسب  . نعرض هذه الدول2015
 اليمن، (%50,53) يزياقيرق، (%60) جيبوتي، (%64,60) أفغانستان، (%69,27) الصومال، اإلسالمي(

 باكستان(، %37,72) السودان، (%41,19) لبنان، (%42,50) األردن، (%46,18) طاجكستان، (48,14%)
 تركمنستان، (%34,20) إيران، (%35,00) البحرين، (%35,11) السنغال، (%36,46) عمان، (36,88%)
، (%30,61) بنين، (%32,44) كوت دي فوار، (%32,59) مصر، (%32,62) سيراليون، (34,15%)

، (%24,82) بوركينافاسو(، %25,87) العراق، (%27,40) توغو، (%27,47) أوغندا، (%30,58) أوزبكستان
 النيجر، (%23,16) الكويت، (%23,41) ليبيا، (%23,69) القمر االتحادية، (%24,31) غينيا بيساو

 .(%20,26) تركياو (%20,67) مالي، (22,24%)

رض المشاركة في المعاو  تدعيم القدرات والكفاءاتاألعضاء أن ترفع من استثماراتها في مجال  الدوليتعين على و 
 رةالتجا المركز اإلسالمي لتنمية التجارية العامة والقطاعية على المستوى الدولي وخاصة منها المعارض التي يقيمها

رية التجا المبادالت تعزيزمن أجل  اون اإلسالميتبسيط إجراءات التجارة الخارجية واالستثمارات البينية لمنظمة التعو 
 . بين الدول األعضاء

ى عين علويعتبر تنويع العرض القابل للتصدير ضروري من أجل تنمية التجارة الخارجية واالستثمارات البينية. كما يت
كومسيك وفي مشاريع ال الدول األعضاء أن تشارك بصفة فعالة في أنشطة المجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية

لقطاع ة لاللجنة الفرعيومشاريع وأنشطة اللجنة الفرعية للتجارة واالستثمار و  (PCMفي إطار إدارة دورات المشاريع )
 .التنسيق لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالميللجنة السنوي لالجتماع التابعتين الخاص والتمويل 

 بنية التجارة البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي  .ب

 الصادرات البينية 

، ثالث مرات تقريبا الصادرات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي، تضاعفت قيمة 2015و 2005في الفترة ما بين 
ا يعادل ، بم2015مليار دوالر أمريكي سنة  344,3إلى  2005 مليار دوالر أمريكي سنة 134,3 حيث انتقلت من
% 17,3بنسبة بلغت  2015و 2014يالحظ انخفاض الصادرات البينية ما بين سنتي %. و 155,3ارتفاعا بنسبة 

مي في السوق الدولية نظرا لكون أهم المصدرين في منظمة التعاون اإلسالأسعار المواد األساسية  انخفاض نتيجة
 . لدوالر األمريكي خالل هذه الفترةأغلبهم من المصدرين لهذه المواد بالرغم من ارتفاع قيمة ا

إلى  2014سنة  %21,04حيث انتقلت من %8,4هذا الوضع في انخفاض حصة الصادرات البينية بنسبة  ساهم
 .2015سنة  19,27%

انخفاضا في صادراتها البينية بنحو  2015و 2014وقد عرفت عدة دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بين 
مليار دوالر أمريكي(،  5-) العربية السعوديةمليار دوالر أمريكي(،  5,9-) تركيااألقل وهي:  على مليار دورال أمريكي
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 الكويتمليار دوالر أمريكي(،  3,8-) قطرمليار دوالر أمريكي(،  4-) ماليزيامليار دوالر أمريكي(،  4,2-) إندونيسيا
 اــنيجيريمليار دوالر أمريكي(،  2,5-) رــالجزائأمريكي(،  ار دوالرـــملي 2,9-) رانــإيار دوالر أمريكي(، ــملي 3,3-)
كوت مليار دوالر أمريكي(،  1,1-) أذربيجانمليار دوالر أمريكي(،  1,9-) مصرمليار دوالر أمريكي(،  2,3-)

 .مليار دوالر أمريكي( 1-) كازاخستانمليار دوالر أمريكي(،  1,1-) ديفوار

يمة قبلغت  اإلمارات العربية المتحدةهي:  2015سنة في الصادرات البينية  أهم البلدان الفاعلةمن جهة أخرى، 
% من الصادرات 21,5 بما يعادل نسبة مليار دوالر أمريكي 74صادراتها نحو منطقة منظمة التعاون اإلسالمي 

، %12,4/كيمليار دوالر أمري 42,7 تركيا%، 13مليار دوالر أمريكي/  44,5: العربية السعودية، تليها البينية
والر مليار د 13,1إيران ، %5,8 /مليار دوالر أمريكي 20,1ماليزيا %، 6مليار دوالر أمريكي/  20,6 إندونيسيا
 الكويت%، 3,6مليار دوالر أمريكي /  12,3 سوريا، %3,7 /مليار دوالر أمريكي 12,6 عمان، %3,8 /أمريكي
 . حققت هذه البلدان العشرة مجتمعة%3,1 /ر أمريكيمليار دوال 10,6 وقطر، %3,1 /مليار دوالر أمريكي 10,6

رب يقا ابنحو ملياري دوالر أمريكي لكل دولة ولكنها حققت م 2015و 2014تراجعا في صادراتها البينية بين سنتي 
 .يمليار دوالر أمريك 261,2بما يعادل قيمة من الصادرات البينية االجمالية لمنظمة التعاون اإلسالمي  75,9%

واد الممن الصادرات البينية،  %31المواد المصنعة فهي:  2015سنة  رة بين الدول األعضاءهم المواد المصد  أما أ
كل لأل قابلةغير  مواد أولية، %9المواد الكيماوية ، %10اآلليات ومعدات النقل ، %19المحروقات  ،%23الغذائية 

8%. 

 الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 10ترة خالل ف ثالث مراتبأكثر من  الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي ارتفعتلصادرات البينية على غرار ا
 2015مليار دوالر أمريكي سنة  350 حوالي إلى 2005مليار دوالر أمريكي سنة  137,1 حيث انتقلت من، سنوات

 73,4بما يعادل  %17,33بنسبة  فاضاانخ 2015 و 2014بين  . وقد عرفت ما%155,5بما يعادل ارتفاعا بنسبة 
ي ألهم وهو ما أدى إلى تراجع فاق ملياري دوالر أمريك ،انخفاض أسعار المواد األساسيةنتيجة مليار دوالر أمريكي 

ة وخاصة نتيجة انخفاض إيرادات صادرات المنتجات النفطيالدول المستوردة على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي 
-) بية المتحدةاإلمارات العر (، من وارداتها البينية مليار دوالر أمريكي 21-) إندونيسيا ل التالية:ويتعلق األمر بالدو 

 6,7-) تركيامليار دوالر أمريكي(،  7-) إيرانمليار دوالر أمريكي(،  7,6-) البحرينمليار دوالر أمريكي(،  10,6
 2,9-) بنغالديشمليار دوالر أمريكي(،  4,6-) يزيامالمليار دوالر أمريكي(،  4,9-) العراقمليار دوالر أمريكي(، 

 أيضا يةالنفطالمواد  أسعار، ساهم انخفاض الواقعفي و  .مليار دوالر أمريكي( 2,7-)مليار دوالر أمريكي( والمغرب 
 .وموزمبيق وبوركينافاسو وتركيا المغرب مثل دولل الواردات فاتورة في التخفيف من
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 في %19,27 إلى %21,04 منحيث انتقلت  ،%8,4 سبةتراجعا بن البينية وارداتال حصة شهدت الوضع، هذا وأمام
 .الفترة هذه خالل اإلسالمي التعاون منظمةفي للدول العشر األوائل  البينية الواردات انخفاض بعد 2015 سنة

 واليي استوردت حالت إيرانفهي:  2015أما أهم الدول األعضاء المستوردة في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي سنة 
مليار  36,8 اإلمارات العربية المتحدة تليها ،% من الواردات البينية12,1بما يعادل نسبة  مليار دوالر أمريكي 42,4

مريكي/ مليار دوالر أ 24,2 العربية السعودية%، 7,2مليار دوالر أمريكي/  25,3 باكستان، %10,5 /دوالر أمريكي
 مليار 17,3 ماليزيا%، 6مليار دوالر أمريكي/  20,9 العراق%، 6,4مريكي/ مليار دوالر أ 22,4 تركيا، 6,9%

 ومصر%، 4مليار دوالر أمريكي/  13,9 عمان، %4,3مليار دوالر أمريكي/  15,2 سوريا%، 4,9دوالر أمريكي/ 
ن من الواردات البينية لمنظمة التعاو  %66,1. سجلت هذه الدول مجتمعة %3,8مليار دوالر أمريكي/  13,1

 .مليار دوالر أمريكي 231,3بما يعادل قيمة  2015اإلسالمي سنة 

وقات المحر و  المختلفة مصنعةالمواد الأهم المواد المستوردة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي هي: 
يات ، اآلل%21المواد الغذائية تليها من الواردات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي، لكل منهما % 27المنجمية 

 .%3لألكل  قابلة، مواد أولية غير لكل منهما %11المواد الكيماوية و ومعدات النقل 

 األقاليمالتجارة داخل وبين  .ج

 التجارة داخل األقاليم: 

 وأ الثنائي ديالصع على سواء التجاري التعاون اتفاقيات تضاعف التوقيع على يالحظ ،من الزمن عقد من أكثرمنذ 
 .واالستثمار ةيالتجار  المبادالت تعزيز إلى االتفاقيات هذه وتهدف. اإلقليمي

 لتياالجيل الجديد للتبادل الحر  اتفاقياتالتوجه الذي يشمل  هذا بمنأى عن اإلسالمي التعاون منظمة وليست دول
 .واالستثمار والمنافسة والبيئة الخدمات مثل أخرى قطاعات تغطي

مليار  57,4حيث انتقلت من  األخيرة، السنوات نموها خالل اإلسالمي تعاونال لمنظمة األقاليمداخل  التجارة تواصل
 مليار 154بلغت ذروتها في  وقد 2015 سنة فيمليار دوالر أمريكي  142,6 إلى 2005 سنة فيدوالر أمريكي 

 اتيفاقاالت تعزيزوذلك بفضل  ،مليار دوالر أمريكي 85,2 يعادل ا، بم%148,4 قدرها بزيادةأي  أمريكي، دوالر
 التجاريةو  االقتصادية لشؤونالمكلفة با اإلسالمي التعاون منظمة مؤسسات وجهود الجغرافي والقرب واإلقليمية الثنائية
 .القطاع هذا في المتحدة األمم وكاالت مع بالتعاونالتجارة  لتنمية

 2005 سنتي بين البينية تهاتجار  ارتفاعا مهما في االسالمي التعاون منظمة مناطق جميع شهدت ،وفي هذا الصدد
 المغرب اتحاد ودول ،(أمريكي دوالرمليار  21,7 بما يعادل ،%218,5)+ األوسط الشرق . حيث سجلت دول2015و

 مليار 34,6+ ،%162,8)+ العربية الخليجلدول  التعاون مجلسو  ،(أمريكي دوالر مليار 3,3، %171,3)+ العربي
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 الصحراء جنوب أفريقيادول و  ،(أمريكي دوالرمليار  21,2بما يعادل  ،%111,9)+ سيويةاآل دولالو  ،(أمريكي دوالر
 (.أمريكي دوالر مليار 4,5+ بما يعادل ،83,1%)+

 ليجالخلدول  التعاون مجلس دول في تركزت اإلسالمي التعاون منظمة أقاليمداخل  التجارة أن نالحظ ،من جهة أخرى
جلت سقد و . 2015مليار دوالر أمريكي في سنة  55,8بما يعادل  ،ليمل األقاداخ التجارة من %39 أمنت التي العربية
أما  ي،اإلسالم التعاون منظمةل قاليمداخل األ التجارة من %28دوالر أمريكي، بما يعادل  مليار 40 اآلسيوية الدول
 جنوب اأفريقي مليار دوالر أمريكي. كما سجلت دول 31,6بما يعادل  %22 فقد حققت نسبة األوسط الشرقدول 

 ريكيدوالر أم مليار 9,8بما يعادل  ،اإلسالمي التعاون منظمة لدول داخل اإلقليمية التجارة من %7نسبة  الصحراء
 .2015 سنة في دوالر أمريكي مليار 5,2 بما يعادل، %4 نسبة العربي المغرب اتحاد ودول

 األقاليم بين التجارة: 

 77 من حيث انتقلت %162 ارتفاعا بنسبة اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء دوللل األقاليمبين  التجارة شهدت
 يميةاإلقل بين التجارة نمو نتيجة 2015 سنة في أمريكي مليار دوالر 201,7 إلى 2005 سنة في أمريكي دوالر مليار
 يةالعرب الخليجلدول  التعاون مجلسو  ،(%199)+ الصحراء جنوب أفريقيا ولدو  ،(%250)+ األوسط الشرق لدول
 (.%109)+والدول األسيوية ( 179)+

 من اإلسالمي التعاون منظمة لدولإقليمية  بين التجارة في اانخفاض يالحظ ،2015و 2014 يسنت بين في المقابل
 المواد أسعار بتقلب يتعلق فيما الدولي االقتصادي الوضع أمريكي نتيجة دوالر مليار 23,5 بما يعادل 10,40%
 تعاونال مجلس دولل إقليمية بين الصادرات تقلصإلى  االنخفاض هذا ويعزى. الدول بين القيم سالسل تفككو  األساسية
ار ملي 4-) األوسط الشرقو  ،(أمريكي دوالر مليار 6,4-) الدول األسيويةو  ،(مليار دوالر أمريكي 9,3-) الخليجي

 دوالر مليار 1,8) الصحراء جنوب وأفريقيا( أمريكي دوالر مليار 2-)  العربي المغرب اتحادو  ،(دوالر أمريكي
 (.أمريكي

دل بما يعا اإلقليمية بين التجارةمن  %51 يادة حيث أمنتفي الر  الخليجي التعاون مجلس دول كانتمن جهة أخرى، 
 نالتعاو  منظمة لدول إقليمية بين التجارة من %22 بنسبة األوسط الشرق دول تليهامليار دوالر أمريكي،  103,6

بما  يةإقليم بين التجارة من %20دوالر أمريكي، أما الدول األسيوية فقد حققت نسبة  مليار 44 عادلبما ي اإلسالمي
 7,7 لبما يعاد ،اإلقليمية بين التجارة من %4 الصحراء جنوب اأفريقي مليار دوالر أمريكي، وسجلت دول 39,6يعادل 
 نالتعاو  منظمة لدول إقليمية بين التجارة من %3 العربي المغرب اتحاد دول سجلت وأخيرا دوالر أمريكي، مليار

 .2015 سنة في دوال أمريكي مليار 6,9 قيمة بما يعادل اإلسالمي

IV- البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي التجارةتنمية  عوائق 

 العوائق التعريفية وغير التعريفية -أ
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رويج عاون اإلسالمي خاصة على مستوى التبالرغم من الجهود الهامة المبذولة من طرف الدول األعضاء في منظمة الت
ه والتنشيط التجاري والعمل على رفع مكامن االختناق فإن العديد من الحواجز مازالت قائمة نذكر منها على وج

 الخصوص: 

ة إقامة صعوب :تعريفية والحواجز غير التعريفية والسيماإشكاليات النفاذ إلى األسواق: الحواجز التعريفية وشبه ال -
دم يير، عد المنشأ، صعوبة مطابقة المعايير الدولية من قبل الشركات وعدم االعتراف المتبادل بهذه المعاقواع

خالل  االتفاق بشأن التدابير الوطنية واإلقليمية، طول اإلجراءات اإلدارية بالمراكز عبر الحدودية وخاصة
ال، مشكل منح التأشيرات لرجال األعم عمليات التخليص الجمركي،  مراقبة غير قانونية لحاويات الناقلين،

، عدم تطبيق التزامات نصوص التعاون االقتصادي اإلقليمي كمية السلعوجود رخص منع التصدير، مراقبة 
 حدوديةوغياب المعلومات حول اإلطار القانوني لتسهيل التجارة، عدم مواءمة أيام وساعات العمل بالمراكز ال

 2008الت بين جهات منظمة التعاون اإلسالمي. وبالتالي، بين ديسمبر وغياب الوسائل التنظيمية للمباد
إلمارات إندونيسيا، ا ماليزيا،، فإن الدول التي تأثرت بشكل أكبر من هذه التدابير هي: تركيا، 2016وسبتمبر 

 رط، تونس وقبنغالديش ، كازاخستان،العربية المتحدة، باكستان، مصر، العربية السعودية، إيران، المغرب
 .من شركائهم التجاريينتدبير كحد أدنى  300بمعدل 

 ؛ لدوليةالعوائق على المستوى اللوجستي: البنية التحتية، النقل، ضعف أو عدم مالئمة خدمات الدعم للتجارة ا -

 عدم تنوع العرض من المواد المصدرة وعدم مالءمته للمعايير الدولية في األسواق؛ -

 وفرص األعمال بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المركز اإلسالمي عدم توفر المعلومات حول األسواق -
 لتنمية التجارة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية؛ 

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

 انئ؛لتجارة الخارجية على المستوى الجمركي والمصرفي وفي المو تعقيد اإلجراءات اإلدارية ذات العالقة با -

 عدم توفر الكفاءات من الفنيين المختصين في التجارة الدولية؛ -

 ضعف آليات التمويل أو عدم توافقها مع حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. -

 إجراءات تسهيل التجارة لدول منظمة التعاون اإلسالمي -ب

 تجارةال لتسهيل كبيرة جهودا اإلسالمي التعاون منظمة دول بعض متخذة لتسهيل التجارة، بذلتفي إطار اإلجراءات ال
 نإجراءاتها التجارية م اإلسالمي التعاون منظمة بلدان بعض سهلت الصدد، هذا وفي .2006 سنة منذ الحدود عبر
 :التالية اإلجراءات اتخاذ خالل
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 نين، ديش، بلتجارية: ألبانيا، العربية السعودية، البحرين، بنغالالتقديم والمعالجة اإللكترونية للمعامالت ا
ت بروناي، بوركينا فاسو، الكاميرون، فلسطين، القمر االتحادية، كوت دي فوار، جيبوتي، مصر، اإلمارا

ا، اليزيالي، مالعربية المتحدة، إندونيسيا، غابون، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، غويانا، األردن، كازاخستان، م
قطر،  المالديف، المغرب، موريتانيا، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، أوغندا، أوزبكستان، باكستان، فلسطين،

 السنغال، سيراليون، السودان، سورينام، سوريا، طاجكستان، توغو، تونس، تركيا واليمن؛
 لعربيةا، مصر، اإلمارات إنشاء شبابيك موحدة وطنية: ماليزيا، إندونيسيا، المغرب، بروناي، تركيا، السنغال 

غندا، أو المتحدة، تونس، أذربيجان، بوركينا فاسو، بنين، الكاميرون، بنغالديش، غامبيا، األردن، موزمبيق، 
قيزيا، باكستان، سيراليون، قطر، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، كازاخستان، قير أوزبكستان، 

يبيا، ، غويانا، السودان، إيران، عمان، غابون، نيجيريا، الجزائر، لطاجيكستان، كوت ديفوار، توغو، لبنان
 ألبانيا، المالديف، النيجر، مالي، موريتانيا وسورينام؛

  سيراليون، ماليزيا، اإلمارات 2016و 2010 سنتيبين  %10تحسين مؤشر األداء اللوجستيكي بما يفوق :
ر، يا، قطيت، السنغال، الجزائر، لبنان، المغرب، إندونيسالعربية المتحدة، تركيا، مصر، بروناي، إيران، الكو 

الت المالديف، السعودية من خالل تشييد بنى تحتية لوجستية جديدة خالل هذه الفترة من أجل تحسين المعام
 التجارية الدولية؛

  ن، اليو : اإلمارات العربية المتحدة، تركيا، سير 2016و 2010بين سنتي  %20تحسين أداء الجمارك بما يفوق
فاسو  ماليزيا، لبنان، بروناي، مصر، القمر االتحادية، قطر، باكستان، الجزائر، مصر، إندونيسيا، بوركينا

ة، والجزائر ألن الهيئات الحكومية قد استثمرت بشكل كبير في معدات الجمارك الوطنية )الماسحات الضوئي
 إدارة المخاطر، ...(؛

 يزيا، : اإلمارات العربية المتحدة، مال2016و 2010بين سنتي  %15وق تحسين البنية التحتية الوطنية بما يف
ربية كة العتركيا، إيران، مصر، بروناي، الكويت، السنغال، سيراليون، المالديف، بوركينا فاسو، الجزائر، الممل

ة وليالسعودية، لبنان المغرب، تشاد وطاجيكستان التي استثمرت في تحسين الطرق والموانئ والمطارات الد
 لتعزيز حركة البضائع واألشخاص؛

  في بعض الدول مثل: 2016و 2010بين سنتي  %10الحدود بما يفوق  المسافة الفاصلة عنتحسين :
كوت  أوزبكستان، طاجيكستان، تشاد، كازاخستان، توغو، النيجر، سيراليون، قيرقيزيا، بوركينا فاسو، بنين،

ظمها لتي معندا ومالي لتسهيل التجارة عبر الحدود من هذه الدول، واديفوار، غينيا، غينيا بيساو، السنغال، أوغ
 غير الساحلية مع شركائها التجاريين؛

  المالديف، البحرين، 2016و 2010بين سنتي  %20تحسين معدل الربط البحري للبلدان الساحلية بما يفوق :
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ركيا، الكاميرون، مصر، المغرب، كوت توغو، السودان، بنغالديش، األردن، بنين، الصومال، جيبوتي، غينيا، ت
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؛
  سهل أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي تإنشاء هيئات تنمية التجارة وتشجيع االستثمار في عدة دول

ير االتصال المباشر بين رجال األعمال من دول منظمة التعاون اإلسالمي والتي طورت وسائل لتشجيع التصد
 واالستثمار من أجل تسهيل التجارة عبر الحدود واالستثمارات األجنبية المباشرة.

 مؤشر تتوفر على أفضل التي الرئيسية ، فإن الدول2016لسنة  Doing Businessحسب مؤشر ممارسة األعمال 
 تركيا، ألردن،ا ماليزيا، ألبانيا،: هي الوثائق على والحصول باحترام المواعيد والتكلفة يتعلق فيما الحدود عبر للتجارة
 .مالي، قيرقيزيا وفلسطين القمر االتحادية، سورينام، عمان،

إصالح من دول  750إصالح من طرف الدول من بينها  2500 تطبيق أزيد من 2016و 2006 سنتي تم بين
أن  يمكن هذه اإلصالحات، بين ومن. العالم اقتصاديات دول حسن سير من أجل تسهيل اإلسالمي التعاون منظمة
 مع يةالتال البلدان من ومعظمها اإلسالمي، التعاون منظمة لدول الحدود عبر التجارة تدبيرا بخصوص تسهيل 97 نذكر
 ،المتحدة العربية اإلمارات جيبوتي، باكستان، أوغندا، مالي، األردن، مصر، بنين،: األقل إصالحات على ةثالث

   .وألبانيا تونس السنغال، أوزبكستان، موريتانيا، المغرب،

 التجارة البينيةتنمية أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال  -ج

نشامي لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالفي اشاء الشباك التجاري الموحد إنتعميم تنفيذ اتفاقية بريتاس و  إن ء وا 
عوق في التخفيف من حدة الحواجز التي تسيساهم مرصد الحواجز غير التعريفية بالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

الية رك بفععاون اإلسالمي أن تشاالتجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي. ويتعين على الدول األعضاء في منظمة الت
بين المصاح تنفيذ اتفاقية نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولينفي 

تين التابع اللجنة الفرعية حول التجارة واالستثمار  واللجنة الفرعية للنهوض بالقطاع الخاص والتمويلنشطة لها وفي أ
ارة لتعزيز التج وفرق عمل لجنة الكومسيكمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المكلفة ع التنسيقي السنوي لالالجتم

 لبينيةاالبينية قصد تحقيق أهداف مخطط العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي المتمثل في الرفع من حصة التجارة 
  .2025أفق  % من إجمالي التجارة البينية للدول األعضاء في25إلى نسبة 

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

و في إطار التعاون مع االتحاد االقتصادي والنقدي ت وليبيا والمغرب وبوركينافاسوالكويفي العربية السعودية وعمان 
التعاون واالندماج التابع لمجموعة البنك  قسمبالتعاون مع الكومسيك و وفي منظمة التعاون االقتصادي لغرب إفريقيا. 
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لفائدة الدول  2016ء في مارس ، وفي الدار البيضا2015غويانا في يونيو  ةمشاركبفي سورينام اإلسالمي للتنمية 
األفريقية بالتعاون مع قسم التعاون واالندماج التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ومؤخرا في عمان لفائدة أطر دولة فلسطين 

 .2016في أبريل  والمملكة األردنية الهاشمية

 وقعت حاليا،. اإلسالمي التعاون لدول منظمة التجارية األفضليات نظام اتفاقية تفعيلوسوف تساهم هذه األنشطة في 
يها دولة وصادقت عل 33 على اتفاقية بريتاس دولة من بينها؛ كما وقعت 31وصادقت عليها  االتفاقية على دولة 41
 13 قدمتو . دولة من بينها 18وصادقت عليها  دولة 32 قبل من المنشأ قواعد على التوقيع تمو  ،دولة من بينها 18
 .ةالتجاري المفاوضات لجنةإلى السلع الخاضعة للتفكيك الجمركي  قوائمها بشأن فقط دولة

أزيد من و معرضا تجاريا عاما  15بتنظيم قام هذا األخير ، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ءمنذ إنشامن جهة أخرى، 
لندوات من لقاءات البيع والشراء ومئات من ا اكبير  امنتدى لألعمال وعدد 20معرضا متخصصا وما يقارب  50

البينية  مركزا لألعمال من أجل النهوض بالتجارة 2013في أواخر سنة والورشات التدريبية في مجال التجارة الدولية و 
 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

بالرياض على هامش المعرض التجاري  2016عالوة على ذلك، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مايو 
(، ومنتدى وكاالت OPCعشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منتدى هيئات تنمية التجارة ) الخامس

في هذا ( لدول منظمة التعاون اإلسالمي من أجل تعزيز التجارة واالستثمار بين هذه الدول. و APIتشجيع االستثمار )
لى جارة الذي من شأنه أن يساعد عتت تنمية الالصدد، أطلق المركز اإلسالمي لتنمية التجارة موقعا خاصا بهيئا

تم  (. وقد/http://tpo.oicinvest.orgالحصول على المعلومات التجارية مباشرة من دول منظمة التعاون اإلسالمي )
ديث إرسال تسجيل الدخول وكلمة السر لجميع هيئات تنمية التجارة لمنظمة التعاون اإلسالمي من أجل التسجيل وتح

 التجارية. معلوماتها

دور  ات حولمن جهة أخرى، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية العديد من الندو 
مكانية العمل فيما بينها من أجل تخفيض مدة وتكلفة الص بر فقات عأنظمة الشباك الموحد في تسهيل التجارة البينية وا 

 الحدود. 

نيسيين اإلندو نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بعثات رجال األعمال السعوديين والماليزيين و  على الصعيد الثنائي،و 
ذه بالدار البيضاء من أجل تعزيز التجارة واالستثمار بين ه 2016ومايو وسبتمبر  2015على التوالي في نوفمبر 
 الدول والمملكة المغربية.

في شهر  ديات متخصصة: المعرض التاسع للصناعات الغذائية بجدةمعارض ومنت 2016كما نظم المركز خالل سنة 
، المعرض الثالث للصحة بالدار البيضاء، المنتدى اإلفريقي في شهر مارس ، معرض التعليم العالي بداكارمايو
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ستثمار بكواال لألعمال التجارية الحالل بداكار، والدورة السابعة للمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واال
 .في شهر أكتوبر لمبور

 السادس عشر للدول األعضاء في التجاري المعرضاإلسالمي لتنمية التجارة تنظيم  مركزال يعتزم ،2017 سنة في
الخامس  معرضوال الرياض، في الغذائية في الصناعة المتخصصة والمعارض العراق،ب اإلسالمي التعاون مةمنظ

واجتماع  ،بكوت ديفوار الحاللالتجارية  ألعمالاإلفريقي ل منتدىالو  ،نوفمبر وأكتوبر في تركيا في للمنتوجات الحالل
 تعزيز لىإ تهدف التيالبائعين والمشترين للمنتوجات الصيدالنية بكوت ديفوار، ومنتدى األعمال واالستثمار بماليزيا 

 ونالتعا منظمةم األفضليات التجارية لللتعريف بنظا ندواتنظم سيكما . األعضاء الدول بين واالستثمار التجارة
 في والقطن، والخشب البن مثل االستراتيجية المنتجات قيمسلسة  تطوير حول تدريبية ورشاتو  آسيا في اإلسالمي
 .المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة مع التعاونب التوالي على والمغرب ابونوالغ اندونيسيا

 خالل من اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين البحري الربط تحسين الرفع من المهم من يكون وسوف
جارية شبابيك ت إنشاء من أجل األعضاء توعية الدولو  والخليجية واآلسيوية األفريقية الدول بين بحرية خطوط إنشاء
 .لدول المنظمة البينية التجارة تنميةودراسة إمكانية العمل فيما بينها من أجل  موحدة

أصبح فقد . تجارةال تنميةل األمد آفاقا طويلة العالمية التجارة لمنظمة التجارة تسهيل اتفاقية فتح تفعيلي أخرى، ناحية من
دولة  21التي صادقت رسميا على اتفاقية تسهيل التجارة، من بينها  94ي منظمة التجارة العالمية هو عدد األعضاء ف

ر، )ماليزيا، النيجر، توغو، باكستان، غويانا، كوت ديفوا وهي 2017ناير في ي عضو في منظمة التعاون اإلسالمي
 ،البحرين سنغال،بروناي، مالي، تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، ألبانيا، كازاخستان، العربية السعودية، أفغانستان، ال

 110يها التنفيذ عندما تصادق عل وسوف تدخل هذه االتفاقية حيز (.، الغابون، قريقيزيا، موزمبيق ونيجيريابنغالديش
دولة  27 دولة قد قامت بالفعل باإلشعار بالفئة )أ( من اتفاقية تسهيل التجارة من بينها 93وتجدر اإلشارة أن دول. 

ب حس )ج( من االتفاقيةدول بالفئة  7)ب( و ةدول باإلشعار بالفئ 8عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. كما قامت 
إلسالمي اوتعد تشاد وحدها الدولة العضو في منظمة التعاون  .2017فبراير  2بتاريخ ارة العالمية بيانات منظمة التج

ة منضويدولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي أصبحت  44ر أن كما نذك   .ج( -التي قامت باإلشعار بالفئتين )ب 
ولة د 11 وتوجد .2016يوليو  29في  الميةبعد انضمام جمهورية أفغانستان اإلسة تحت لواء منظمة التجارة العالمي

 عضو في منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام لمنظمة التجارة العالمية.

التابع  قسم التعاون واالندماجبالتعاون مع  2016و 2015بين نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة عالوة على ذلك، 
ى دول علتشجيع المن أجل  اقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالميةاتفات للتعريف بللبنك اإلسالمي للتنمية ندو 

 نالتعاو  منظمة دول في التجارة تنمية في والمساهمة ج( - ب - واإلشعار بفئاتها )أ االتفاقية، المصادقة على
 .العالم بقية مع اإلسالمي
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V- 2018-2017 للفترة العالمي آفاق االقتصاد 

 نمو االقتصاد العالمي -أ

 %3,4 في ذروته وأن يبلغ 2017 سنة في العالمي النمو أن يتحسن يتوقعسب معطيات صندوق النقد الدولي ح
في  %4,8و 2017في سنة  %4,5 الذي قد يصل إلى الناشئة والنامية، مو الدولن بفضل 2018في سنة  %3,6و

 األخيرة السنوات في التي سجلت المجموعة لهذه الكلي االقتصاد لوضع التدريجي التعافي بفضل ذلكو  2018سنة 
 ستمرارابفضل  %6,5ة نموا بنسبة األخير  ههذيتوقع أن تسجل  .والصين الهند مثل العالمي االقتصاد تزايدا فيم نموا

 .فطالن إنتاج في الزيادةفضل ب انمو  نيجيرياأن تشهد كما يرجح . لالئتمان السريع التوسع مع المتوقع االنتعاش

في و  السيولة، نقص نتيجة االستهالك انخفاض بسبب الهندا في النمو مثل: انخفاض الدول بعضد قد تشه ،في المقابل
 ستهالكاالفي  مؤقتالتراجع ال نتيجة تايالندفي و  ،متوقعا كان مما أقل الخاص االستثمارانخفاض  نتيجة إندونيسيا،
 .والسياحة

 مكسيك،ال حالة وفي ،صعبة مالية اأوضاعالتي تشهد  يل،والبراز  واألرجنتين الالتينية مريكاالوضع بالنسبة أل ونفس
 النمو نيكو  أن فيتوقع األوسط، الشرق فيأما . اإلقليميلمحيطها  اليقين عدمبحالة  امرتبط امعاكس تياراالتي تعرف 

 .وبكاأل لمنظمة األخير االتفاق عن الناجم النفطي اإلنتاج خفض بسبب 2017 سنة في متوقعما هو م أقل

نظرا  2018في سنة  %2و 2017 سنة في %1,9 نسبة المتقدمة البلدان في يتوقع أن يسجل النمو ،إلى ذلك إضافة
 .2018سنة  %2,5و 2017في سنة  %2,3 بنسبة المتحدة الواليات في النمولتعافي 

 ويرجع ،المتحدة ألمانيا واليابان واسبانيا والمملكة في كل من 2017في سنة  النمو يرتفعيتوقع أن عالوة على ذلك، 
 هذا وقد ساهم. 2016 سنة من األخير الربع خالل متوقعا كان مما أفضل إلى النتائج المسجلة التي كانت أساسا ذلك

 .وكوريا إيطاليا التوقعات نحو االنخفاض في كل من التغطية على في نحو االرتفاع التوقع

 نمو التجارة العالمية -ب

ضعيفا ية يتوقع أن يظل حجم نمو التجارة العالم، 2016أبريل تجارة العالمية في وفقا للبيانات الصادرة عن منظمة ال
واردات  تتراجع أنويتوقع . %2,8حوالي ، أي 2015 الذي تم تسجيله في سنةعلى نفس المستوى  2016 سنةفي 

وية الدول اآلسي في يتوقع أن يستأنف الطلب على المواد المستوردة نموهفي حين  ،2016 سنةالبلدان المتقدمة في 
 .2017 سنةفي  %3,6ارتفاعا بنسبة نمو التجارة العالمية  يتوقع أن يسجلمصدر، لنفس الالنامية. ووفقا 
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أما النامية،  الدولفي  %2,8بنسبة و  %2,9بنسبة  2016 سنةالمتقدمة في  الدولصادرات كما يتوقع أن ترتفع 
 .النامية في الدول %1,8بنسبة و  %3,8بنسبة ترتفع أن واردات الدول المتقدمة فيتوقع 

، تليها أمريكا %3,4نسبة  سيسجلنمو الصادرات أقوى و سوف يكون آسيا حيث  الوضع منطقةهذا ويتوقع أن يفيد 
 ا بطيئاتشهد نمو فسوف أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومناطق أخرى أما لكل منهما.  %3,1الشمالية وأوروبا بنسبة 

، اريخالل العام الج %4,1ارتفاعا بنسبة أمريكا الشمالية كما يتوقع أن تشهد واردات توالي. على ال %0,4و 1,9%
ات وارد. وأخيرا، من المتوقع أن تنخفض %3,2بنسبة يتوقع أن تسجل واردات كل من آسيا وأوروبا ارتفاعا في حين 

نة سفي  هاانخفاض قي السلع األساسيةباواصلت أسعار النفط و أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومناطق أخرى إذا 
2016. 

 بتقلالقيمة نتيجة من حيث ولكنها انخفضت الحجم  قد ارتفعت من حيث، نالحظ أن التجارة العالمية من جهة أخرى
التي في بعض الدول عودة الحمائية بأيضا الوضع . ويفسر هذا األساسية ر الصرف وانخفاض أسعار السلعاسعأ

 لى التجارة.ع اتطبق قيود تالزال

اصلة ولمواجهة هذا الوضع وزيادة نمو التجارة العالمية، يجب على الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية مو 
عة ة والمصنعلى المنتجات الزراعيالتدابير التعريفية وغير التعريفية  خاصةالتجارة و لتخلص من القيود المفروضة على ا

تريليون  1نمو بنحو تساعد على تسجيل  من شأنها أنالتي التجارة تسهيل المية بشأن منظمة التجارة الع يةوتنفيذ اتفاق
 سنويا. دوالر أمريكي

 ي ليستبما أن االقتصاد العالمي استعاد بالكاد عافيته خالل السنوات األخيرة، فإن بلدان منظمة التعاون اإلسالم
ول مثل الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد بمنأى عن ذلك ألنها تخضع أيضا لتوجهات اقتصاديات بعض الد

متعددة نائية و والدول اآلسيوية حيث تربطها بها اتفاقيات ث (نافتااتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا )األوروبي ودول 
 األطراف.

تم تة التي ترتبط اقتصاديات منطقة منظمة التعاون اإلسالمي أيضا بتقلب أسعار المواد األساسية وسعر صرف العمل
ون التعا بها المعامالت التجارية الدولية باإلضافة إلى تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة داخل المنطقة )منظمة

 اإلسالمي وشركاء التنمية(.

تركيا ويؤثر تغير معدل نمو االقتصاديات المهمة في منظمة التعاون اإلسالمي مثل اإلمارات والسعودية وماليزيا و 
يران وقطر ونيجيريا والعراق والكويت مباشرة على التجارة العالمية وداخل واندونيس هذه ي ف سالميمنظمة التعاون اإليا وا 

 الدول األعضاء.

حتملة في أسعار بفضل الزيادة الماإلسالمي  التعاوناقتصاديات دول منظمة أن تتحسن  عيتوقهذا الوضع،  وفي مقابل
جات من أجل دعم و لمنتهذه المهمة الات يمكانترفع من اإلائية ألن بعض البلدان غذبعض المواد الو  النفطيةالمنتجات 
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 التعاونمؤسسات منظمة  التعاون المشترك بينمن خالل أيضا ولكن  الخدماتقطاع خرى مثل أقطاعات اقتصادية 
مة التعاون إطار االجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظاألمانة العامة للمنظمة في  إشرافاإلسالمي تحت 

 .2025-2016الجديد تنفيذ مخطط العمل العشري و  اإلسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 


