
 مساهمة المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

 التعاون االقتصاديفي  : تعزيز دور القطاع الخاص6البند رقم 

 

 ،(المجموعةعضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ) ،(المؤسسة. المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص )1

في منظمة المؤتمر  اءعضأدولة  54ها يمساهم بلغ عددمليار دوالر أمريكي وي 4رح به مصال اويبلغ رأسماله

في دعم التنمية االقتصادية للدول األعضاء في  المؤسسةرسالة تتمثل  .مؤسسات مالية عامة 5إضافة إلى  ،اإلسالمي

 منظمة المؤتمر اإلسالمي من خالل توفير التمويل لمشاريع القطاع الخاص وفقًا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

 المؤسسةفإن  ،الكبيرةالتنموية والتشغيلية  اتنجازسنة من اإل رةتسع عشالمؤسسة خالل سجل لى واعتمادا ع. 2

بين االستثمار الخاص والتنمية صلة وصل ك، والعمل القطاع الخاصلفائدة في تقديم حلول مبتكرة ماضية قدما 

 مليار دوالر 6.4  لمؤسسةلاكمية الترعتمادات بلغ إجمالي اال ،2018نهاية عام باألعضاء. دولها المستدامة في 

 مليار دوالر. 3.2وبلغ إجمالي المدفوعات التراكمية  ،أمريكي

 ،والزراعة ،والبنية التحتية ،الماليةة قطاعات شملت عد ذ التأسيسمن لمؤسسةلالتراكمية  اتعتمادغطت اال -3

من هذه االعتمادات  على الحصة األكبروالتصنيع. استحوذ القطاع المالي )بما في ذلك الصناديق(  ،والنفط والغاز

مليار دوالر أمريكي.  1.26قيمة ب ،(20٪ثاني أكبر حصة )كقطاع الصناعة والتعدين ، متبوعا ب٪ 57ما يمثل ب

ات يوالمعلوم ،والطاقة ،والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية األخرى ،يالعقارواستحوذت قطاعات التمويل 

 .االعتمادات٪ من إجمالي  23حوالي على  ،والزراعة ،ارةوالتج ،والنقل ،واالتصاالت

واستحوذت دولة عضو.  50لتشمل  المؤسسةتوسعت عمليات االستثمار في  ،. فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي4

، متبوعة ٪31بنسبة  لمؤسسةلالتراكمية  االعتماداتالجزء األكبر من على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

٪(.  14وآسيا والمحيط الهادئ ) ،٪( 18وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ) ،٪( 22روبا وآسيا الوسطى )أو ةمنطقب

 .االعتمادات٪ من إجمالي 15بلغت حصة المشروعات اإلقليمية / العالمية التي تغطي عدة بلدان حوالي كما 

 ،المتقلبةلصعبة واالسوق الخارجية ظروف بسبب  ،لمؤسسةلمالية صعبة كانت سنة سنة الهذه أن . على الرغم من 5

من خالل تقديم مبلغ قياسي من  ،في الواجهة التشغيلية والتنمويةإنجازا جيدا  2018حققت المؤسسة في عام فقد 

هذه االستثمارات إلى المساعدة في توليد  تهدفومليون دوالر.  483رب اما يق -لتطوير القطاع الخاص  تالتمويال

 مشروًعا استثماريًا. 19دول أعضاء من خالل  9وإضافة قيمة إلى اقتصادات ، ية جديدةوفرص تنم

والتنمية  ،تركيزها على أصعب العقبات التي يواجهها القطاع الخاص المؤسسةكثفت عالوة على ما سبق، . 6

هذا الصدد،  وفي. الدول األعضاءوقطاعات البنية التحتية في  ،المستدامة من خالل االستثمار في الصناعات المالية

خصص باإلضافة إلى مبلغ قياسي  ،2018في عام المؤسسة  ٪ من استثمارات 87نسبة على القطاع المالي استحوذ 

 تعزيز القدرات اإلنتاجية للقطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.بهدف تمويل البنية التحتية ل

في عام  ةالتنموياالهداف في تنفيذ رئيس  بالمؤسسة لعب دورإدارة األصول والخدمات االستشارية وواصلت . 7

مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية عام  766وصل إجمالي أصول الشركة تحت اإلدارة إلى رقم يقارب ، 2018

ستمكن من  ،استشارية شاملةعمليات  6تقديم من دعمها للدول األعضاء من خالل  المؤسسة. كما زادت 2018

 دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.مسار عمق لصناعة التمويل اإلسالمي في  وإضافة ،تعزيز شراكات مستقبلية

في دولهل األعضاء خاصة تلك األكثر احتياجا  تنمويةأثار تحقيق هدفت المؤسسة دائما من خالل  تمويالتها إلى . 8

من عة وعشرون دولة تس تصنف ،. وفقًا لتقرير الدول الهشة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنميةلتدخالت المؤسسة



سنوات األربع لل متوسطوك٪ من المجموع(. 54) 2018بأنها في وضع هش في عام  المؤسسةفي اء عضالدول األ

 .اشةهشالتي تعاني من الالدول األعضاء لفائدة  المؤسسةاعتمادات ٪ من 36خصصت  ،الماضية

لمساعدة الدول األعضاء على التغلب على  ابزيادة وتدعيم مشاركته ةمً ملتز المؤسسةتظل ما سبق، مواصلة ل. 9

مثل مسائل إلى زيادة تركيز استثماراتها على المؤسسة تهدف كما تحديات التنمية في مواجهة التغيرات السريعة. 

كما تدرك أن  ،ملحأمر   ات على تمويالتهاأن االستجابة للطلب المؤسسةدرك تواالبتكار.  ،وتغير المناخ ،المرونة

تعزيز  لمؤسسةوبإمكان ان قوة العمالء والشركاء لتعبئة تمويل أكبر من القطاع الخاص أمر مهم للغاية. االستفادة م

األعمال عند ذكاء لأكبر واستخدام  ،رأسمال المساهمينتوظيف خالل الستثماراتها من التنموي نطاق األثر عمق و

 .البنك اإلسالمي للتنميةمجموعة ي  كيانات مع باقوالعمل كفريق واحد  ،ستثماراتخاذ القرارات المتعلقة باال


