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 مقدمة (أ
 الدولية لتمويل التجارةنبذة عن المؤسسة اإلسالمية  .1

املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة كيان مستقل ضمن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية أنشئت هبدف 
ت املؤسسة دجميف العامل اإلسالمي. وقد احلياة املعيشية للسكان النهوض بالتجارة وحتسني األحوال االقتصادية و 

عملياهتا يف املؤسسة داخل جمموعة البنك، وبدأت تضطلع هبا نوافذ متعددة اليت كانت  التجارةكافة أعمال متويل 
 .2008يناير 

 
أنشطة جمموعة البنك يف جمال متويل التجارة حتت مظلة واحدة من كفاءة املؤسسة يف إجناز املهام  دمجوقد عزز 

يف جمال متويل  بصفتها رائدا   ،وسرعة االستجابة ملتطلبات العمالء يف سوق تتحكم فيه بيئة األعمال. وتقدم املؤسسة
الشركات واحلكومات يف البلدان األعضاء. وتضع  إىل خربهتا ومتويالهتا ،أحكام الشريعةمع  وافقةالتجارة املتأنشطة 

 من أولوياهتا تشجيع التبادل التجاري بني البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.ض
 

لتنمية التجارة  زا  من رسالتها احملددة يف الوالية املنوطة هبا، وفق املعايري العاملية لتكون حمف   وتعمل املؤسسة، انطالقا  
عن متويل التجارة وحتسني فرص البلدان  . وفضال  ما سواهاالبلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي و  بني

تطوير برامج لالتمويل، استحدثت املؤسسة يف اآلونة األخرية إدارة لتطوير األعمال والتجارة  إىلاألعضاء يف الوصول 
تضمن متويل يصلة للبلدان األعضاء على حنو متكامل فنية ذات  اتمساعداملؤسسة تقدم  ،تنمية جتارة متكاملة

 تكامل، وتنمية القدرات، و يسريهاتو عمل هذه اإلدارة على تعزيز التجارة رتكز . وسيالتجارة وتطوير احللول معا  
 التجارة وتطوير سلع اسرتاتيجية. 

 
البلدان األعضاء  إىلعلى إمكانية فريدة للوصول  ،يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية بصفتها عضوا   ،وتتوفر املؤسسة

النهوض بالتنمية االقتصادية عرب يف  هاتحقيق أهدافلاملوارد من القطاعني العام واخلاص تعبئة والعمل على تيسري 
على متويل التجارة، وتزودهم باألدوات احلصول  البلدان األعضاءرجال األعمال يف املؤسسة لتيس ر كما التجارة.  

 الزمة لبناء قدراهتم يف جمال التجارة، ليتمكنوا من التنافس بنجاح يف السوق العاملية.ال
 
 الكومسيكقرارات الدورة الثانية والثالثين للجنة  .2

وطلبت من املؤسسة مواصلة بذل جهودها للمسامهة  ،والثالثني القرارات التاليةالكومسيك، يف دورهتا الثانية  اعتمدت
 التجارة والتعاون التجاري بني البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.    تعزيز يف
 

تعرب عن تقديرها ألنشطة متويل التجارة وتشجيعها اليت تقوم هبا املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل " -
واملسامهة يف حتقيق ، البلدان األعضاءالتجارة ومجع األموال من السوق العاملي لتمويل العمليات التجارية يف 

 . "% املستهدفة للتجارة فيما بني البلدان األعضاء 20نسبة 
 

، وتأخذ البلدان األقل منوا  تشيد جبهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة و " -
األثر املباشر والبالغ  يتنويع حمفظتها وتقدمي املزيد من التمويل لقطاع الزراعة ذلعلما باجلهود اليت تبذهلا 

 ."والتخفيف من حدة الفقر ،الصادراتاإليرادات من وزيادة  إجياد فرص عملعلى حتسني اإلنتاجية و 
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املؤسسة الدولية اإلسالمية )عضويتها يف مؤسسات جمموعة البنك  شروطتدعو البلدان األعضاء الستيفاء " -
يتسىن جملموعة البنك تنفيذ  حىت( وائتمان الصادرات االستثمارلتأمني  واملؤسسة اإلسالميةلتمويل التجارة، 
 ."بنجاح ااملهام املنوطة هب

 
خمتلف تعزيز التجارة وتنمية القدرات من خالل اليت هتدف إىل باملبادرات اليت تنفذها املؤسسة  حتيط علما   -

التجارة للبلدان  وبرنامج جسورية براجمها الرائدة والسيما مبادرة املعونة من أجل التجارة بني البلدان العرب
 اإلفريقية وبرنامج اجلسر التجاري للمعرفة.و  العربية

 
جبهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة يف تنظيم منتدى هيئات تنمية التجارة لزيادة وعي  حتيط علما   -

تقدمها املؤسسة، وتشجع مؤسسات القطاع متويل التجارة اليت جهود تيسري حول  البلدان األعضاءالقطاع اخلاص ب
 اخلاص يف البلدان األعضاء على املشاركة بفعالية يف هذا املنتدى.

 
اخلاص بتمويل التجارة، خالل االجتماع مبكونه رمسيا  سيا الوسطى آلترحب بانطالق الربنامج اخلاص  -

ما جبهود جمموعة البنك عل   السنوي احلادي واألربعني جمللس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية، وحتيط
 .اعليةالربنامج وتنفيذه بفهذا إعداد ة اإلسالمية لتمويل التجارة( يف اإلسالمي )املؤسسة الدولي

 
باجلهود اليت تبذهلا املؤسسة لتنفيذ برامج جتارية متكاملة لتطوير السلع مبزج تسهيالهتا املرتبطة  حتيط علما   -

بالتمويل التجاري مع ما تقدمه من تدخالت للمساعدة الفنية ذات الصلة بالتجارة، وتطلب من املؤسسة 
 إنشاء برامج مماثلة لسلع اسرتاتيجية أخرى.

 
دوات املالية اإلسالمية، ودعم برامج التدريب على التمويل اإلسالمي، تشيد جبهود املؤسسة لتنويع األ -

احملافل الدولية، وترحب بإعالن تنظيم فعالية حول صعيد وتشجيع إجياد حلول للتمويل اإلسالمي على 
 متويل التجارة اإلسالمية، على هامش املنتدى العام ملنظمة التجارة العاملية املقبل. 

 
 تمويل التجارة من أجل التنمية   لعمليات المؤسسة   (ب

في جانب ف( تنمية التجارة. 2)( متويل التجارة و 1)ني: ياملؤسسة هبذا الدور من خالل خطي أعمال رئيسضطلع ت
لشركات الصغرية او  ،وللقطاع اخلاص ،جهات حكومية سياديةصاحل جتارة لعمليات املؤسسة  متو لمتويل التجارة، 

 لبنوك احمللية واإلقليمية. تقدمها اواملتوسطة من خالل خطوط متويل 
 

إمجايل التمويالت  . وبلغتهاوتنمي التجارة متويل جمايل يفكبرية   إجنازات، 1429 يف إنشائهاذ قد حققت املؤسسة، منو 
مليار دوالر أمريكي.  من جهة  26.8 بلغت عمليات السحب، و ا  أمريكي ا  مليار دوالر  38.6الرتاكمية املعتمدة 

مليار دوالر أمريكي، ويعكس  28.8من البنوك الشركاء واملؤسسات املالية  تعمجُ  اليت موالإمجايل األأخرى، بلغ 
البلدان نفعة ملضخمة لصفقات جتارية الت املؤسسة الجتذاب متويضطلع به ت الذيالتحفيزي املهم  الدورذلك 

 ةطارية متعددإإطار اتفاقات  يفك، واصلت املؤسسة متويل عدد من البلدان األعضاء ذلفضال  عن .  و األعضاء
إحراز تقدم  ،أفريقيامثل مبادرة  ،واصلت املبادرات اإلقليميةكما   من العمالء السياديني الكبار.  السنوات للكثري

 ملحوظ.
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ا  متكامال  ( برناجم2025-2016أُقرت مؤخرا  )تقدم املؤسسة، يف إطار اسرتاتيجيتها اليت تنمية التجارة، أما بشأن 
وبناء القدرات ويعظ م أثرها يف التصدي لبعض  ،يقوم على التدخالت وجيمع بني متويل التجارة وتنمية التجارة

تدخالهتا لتنمية التجارة . ويف هذا الصدد متزج املؤسسة بني التحديات اليت تواجه تنمية التجارة يف البلدان األعضاء
متويل التجارة يف تصميم وتنفيذ برامج إقليمية حمورية  تشمل املساعدات الفنية ذات الصلة بالتجارة، مع حلول اليت

 لتنمية التجارة.
 

 اجلسر برنامج( 2، )اإلندونيسية( برنامج تنمية صادرات النب 1: )بني أمور أخرى، ما يليمن وتشمل األمثلة، 
 املزدوجة للتحديات تصدية للالتجار  ومتويل ،التجارة تنميةألف من مكويْن يت الذي األفريقي العريب التجاري

 واإلقليمي القطاعي التنافس وتطوير الدولية، واألسواق التمويل، على احلصول فرص حمدودية مثل والبلدان للقطاعات
 .التجارة تيسري وتدابري القدرات تنمية برامج لتنفيذ صغري نطاق على

 
 الطاقة بالبلدان األعضاءالمساهمة في أمن  .1

ثار متعددة على آللتنمية االقتصادية واالجتماعية. وخلدمات الطاقة حمركا  أساسيا  الطاقة املستدامة يشكل توفري 
على ال حيصلون العامل  يف نسمة باليني 3فإن  ،تقديراتللوفقا  . و الغذائيواألمن  ،والتعليم ،والصحة ،اإلنتاجية

االفتقار للبىن التحتية  آسيا.  ويعد   يفالنامية  بلدانجنوب الصحراء الكربى وال أفريقيا يف مد معظمهوجنالكهرباء، 
 الطاقة من األسباب الرئيسة لنقص األداء يف هذا القطاع يف تلك البلدان. نعداموا
 

اقتصادية واجتماعية تنمية لتحقيق  مكانياتاإلتفجري حتسني فرص احلصول على الطاقة أمر ال غىن عنه لإن ولذلك، ف
البلدان األعضاء.  وعلى هذا  يف اسرتاتيجيتها للتدخلترى املؤسسة يف دعم قطاع الطاقة أحد أهم ركائز و . يعةسر 

عدد نفعة توليد الكهرباء مللستقرار لتحقيق االلتأمني الوقود النفطي  ال  يوفر متوي ا  تارخيي ا  النحو، ال تزال املؤسسة شريك
 رومني. كبري من السكان احمل

 
اليت  ل صفقات الطاقةيدرين على متو ااملمولني القوجد هبا عدد حمدود من ياليت  األعضاءالعديد من البلدان  يفو 

لعاملية لتمويالت مجاعية ا األسواقتعبئة املوارد من  يف يز يفحتدور بالت ضخمة، تضطلع املؤسسة متويتتطلب 
 املؤسسة لقطاع الطاقة مبا يلي: الذي تقدمه التمويل ويتسم  .لصفقات الطاقة الكربى

 
 التمويالت املعتمدة % من إمجايل 60نسبة متويل منتجات الطاقة حنو  ، شكلت(1437) 2016سنة  يف

 املنتجات النفطية. متويالت النفط اخلام و متوازنة بني 
 
  األوسط ومشال  الشرقومنطقة  ،الطاقة لبلدان آسياذات الصلة بمن التمويالت النصيب األكرب ٌخص ص

 جنوب الصحراء. أفريقيابلدان ، تلتها أفريقيا
 

 الزراعية الرئيسة الصادراتدعم  .2
، اإلنتاجيةفرص عمل، وحتسني على إجياد تساعد  اليتتشمل السلع لجمال الزراعة يف تدخالت املؤسسة تستمر 

جنوب الصحراء  أفريقيا يف الغذائيلألمن  كبريا    يذكر أن املؤسسة تقدم دعما  و واحلد من الفقر، وتعزيز األمن الغذائي. 
على تعزيز ألثر هذا القطاع القوي  التجارة التمن حمفظة متوينصيب كبري الكربى، حيث يستأثر قطاع الزراعة ب
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 يفحمفظة متويل التجارة  ( من%54األسد )حتصل على نصيب لزراعة ، فإن االواقعيف األمن الغذائي للمزارعني.  و 
لتمويل احملاصيل النقدية  أساسا  صص نه على الرغم من أن متويل الزراعة خيأدر بالذكر جيجنوب الصحراء. و  أفريقيا

من  )والسيما القطن والفول السوداين(، فإن ذلك يساعد على تعزيز األمن الغذائي ألن املزارعني يستخدمون جزءا  
للمزارعني املقدم التمويل يساعد ذلك،  إىلة. وباإلضافة املدخالت الزراعية املمولة لتمويل زراعة احملاصيل الغذائي

حتسني دخل األسرة. وعالوة على ذلك، هناك عمليات  إىلاحلصول على مقابل حملاصيلهم يف حينه، ما يؤدي على 
مليون دوالر  17( حنو 2016هـ )38-1437لألمن الغذائي، وقد بلغت يف سنة  على قلتها خمصصةمتويل 

 مليون دوالر أمريكي(. 42مة مايل )املبلغ الرتاكمي كو أمريكي منحت حل
 

 الت ملشاريعقدمت كذلك متويفقد جنوب الصحراء،  أفريقيا يف املؤسسة طلع هبااليت تضاألنشطة  إىل وباإلضافة
 اليتبعض التدابري  يليتعزيز دخل ومعيشة املزارعني. وفيما  يفتساهم ( والقمح )كازاخستان( إندونيسياللنب )

 قطاع الزراعة: إىلوزيادة الدعم املقدم  الغذائياختذت لتعزيز األمن 
 

 يفزيادة التمويل لقطاع الزراعة لتعاون على التآزر والشراكة مع إدارة الزراعة يف البنك اإلسالمي للتنمية ل 
 ؛البلدان األعضاء

 
  اإلسالمي؛ألمن الغذائي التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمية لنظمة املالشراكة مع 

 
  املشرتين يف البلدان األعضاء؛و املنتجني بني ربط ال 

 
  البلدان األعضاء. يفز األمن الغذائي الت اليت تعز  تمويالادف ملواصلة اهلالعمل 

 
% من إمجايل احملفظة، أي ثالث 13املوجهة لقطاع الزراعة  االعتمادات(، بلغ إمجايل 2016هـ )38-1437يف 

عملية يف قطاع الزراعة يف مثانية بلدان أعضاء.  16بعد الطاقة. وخالل السنة، اعتمدت املؤسسة  خمصص أكرب
 السمات الرئيسية لتمويالت املؤسسة يف هذا القطاع: يليوفيما 

 
  من التمويل لدعم سلع التصدير الرئيسية مثل القطن والفول السوداين يف القطاع  األكربيذهب اجلزء

 الزراعي؛
  على أكرب حصة يف هذه احملفظة، وكانت  أفريقياوالشرق األوسط ومشال  أفريقيا منطقتا استحوذت

 .الرئيسينياملستفيدين  والسنغال ،وغامبيا ،وكوت ديفوار ،وسالكامريون وبوركينا فا
 

 .البلدان األعضاءتعزيز الصيرفة اإلسالمية وخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في  .3
، توفر املؤسسة األعضاءالبلدان  يفكرب من املشاريع الصغرية واملتوسطة أعدد  إىلللوصول يف إطار جهود املؤسسة 

للمؤسسات الصغرية  التملراحبة للمؤسسات املالية احمللية واملصارف التجارية، وهذه بدورها تقدم متويالت بامتوي
 حصول على التمويل، بل يساعد أيضا  تلبية احلاجة امللحة لل يففقط واملتوسطة يف القطاع اخلاص. وهذا ال يسهم 

أبرز مالمح دعم  يليحيث تقدم أدوات التمويل اإلسالمي للبنوك الشركاء.  وفيما  اإلسالميةتعزيز الصريفة على 
 قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة.
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 تعبئة الموارد لتمويل التجارة .4
( سنة عادية بالنسبة للمؤسسة من حيث متويل عمليات متويل التجارة. 2016هـ )38-1437مل تكن سنة   

اجلدارة االئتمانية لبعض العمالء، وزيادة  األعضاء، وتدهور البلدان، وهشاشة بعض األساسيةالسلع  أسعارفاخنفاض 
قدرة املؤسسة على رفع حجم التمويل من حد ت حتديات كلها عوامل شكلت تكلفة رأس املال وأسعار الفائدة،  

 األموالحجم يف اخنفاض  إىل، و التمويل اجلماعي قل من صفقاتأعدد  إىلاملستهدف من شركائها. وترجم ذلك 
 قوية كعهدهاشبكة الشراكات مرونة قد أثبتت وعلى الرغم من هذه التحديات، ف  من الشركاء.اليت جرت تعبئتها 

إضافة شركاء بمواصلة اهلدف الكبري بتوسيع شبكة الشركاء من املؤسسة هذه السنة متكنت يف السنوات املاضية. وقد 
 جدد من املؤسسات املالية ومن البنوك.

 
 تعبئة ( من2016هـ )38-1437بفضل تعاوهنا مع الشركاء القدامى واجلدد سنة أيضا  وقد استطاعت املؤسسة  

املعبأة  األموال.  وميثل هذا املستوى من عضوا   بلدا   15يف  عملية مشرتكة 22مليون دوالر أمريكي يف  2.432
-1437املؤسسة لعمالئها هذه السنة. كما كانت هذه السنة  قدمتها اليت% من إمجايل متويل التجارة 56 حوايل

، إذ بلغ حجم التمويل من البنك ومؤسساهتا البنكجمموعة صناديق ( سنة هامة للتعاون مع 2016هـ )38
 مليون دوالر أمريكي. 897قدره  للتنمية مستوى قياسيا  اإلسالمي 

 
على منو شبكتها من خالل احلفاظ على عالقتها مع  احملافظةو على شبكة شركائها التعويل وستواصل املؤسسة 

 شراكات جديدة تركز على بنوك التنمية املتعددة األطراف الدولية واإلقليمية.عقد احلاليني، و  ئهاشركا
 
 والتعاون عبر الحضور الميدانيتعزيز الدعم  .5

تطبيق مبادرة الالمركزية وتعزيز الوجود اإلقليمي هبدف تفويض  يفجمموعة البنك مؤسسات مع ملشاركة شرعت املؤسسة با
عمالئها، مما مكنها من تقريب لمؤسسة من لاحلضور اإلقليمي يس ر . وقد املوظفني امليدانيني إىلالسلطات واملسؤوليات 

من حسن تقدير املخاطر النامجة املؤسسة ن احتياجات البلدان األعضاء. وعالوة على ذلك، فاحلضور امليداين ميك  خدمة 
 العاملية. األسواقيف االستقرار بيئة التشغيل وعدم  يفعن التحديات املتزايدة 

 
ضمان ما  إىل امليداينر ويسعى هنج "جمموعة واحدة" الذي تتبعه جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف جمال احلضو 

جمموعة البنك عند  مؤسسات( حتقيق التآزر بني 2؛ )تجانسةخدمات جمموعة البنك بطريقة م حتقيق( 1: )يلي
 ( حتقيق وفورات احلجم وتقاسم التكاليف.3تطوير األعمال وتنفيذ التدخالت؛ )

 
املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية الوسيطة  إىل  األمامينيوظفنياملمن  بعضا  وقررت املؤسسة أن جتعل من نقل 

داكار  للبنك يف جمموعة البنك يف املكتب اإلقليميمؤسسات أولوية اسرتاتيجية.  وحىت اآلن، تعاونت املؤسسة مع 
املكاتب القطرية الوسيطة يف دكا )بنغالديش( وإسطنبول  يف(، و أفريقيامنطقة غرب  يف بلدا   11)السنغال يغطي 

اجملموعة يف املكتب قية مؤسسات ب إىلم 2017يف املؤسسة  انضمتإضافة إىل ذلك، (. إندونيسياوجاكرتا ))تركيا( 
 .وأسست فرعا هلا يف ديب الرباط يف اإلقليمي

 
يف حتسني العالقة مع العمالء يانعة اليت تتمثل ال زيز الوجود اإلقليمي تؤتى مثارهاوقد بدأت اسرتاتيجية الالمركزية وتع 

أن جتنيها مجة ميكن  إجيابيةوهناك فوائد  .التمويالت املعتمدةوزيادة التعاون اإلقليمي، وزيادة حجم األعمال و 
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منطقة  إىلالوصول تيس ر للمؤسسة  املكتب اإلقليمي بداكارإذ بفضل احلضور يف ، ها اإلقليميحضور املؤسسة من 
 .  أفريقياأحناء منطقة غرب سائر يف  السحوبات داكار من الكفاءة وحجم يفزاد احلضور امليداين ، كما أفريقياغرب 

 
 النبلعب يالعامل، و  يفاقتصادات السوق الناشئة  أكربأكرب اقتصاد يف جنوب شرق آسيا، وهي أحد  إندونيسيا تعد  
العمل على  يف جاكرتا القطري الوسيطكتب املاستطاعت املؤسسة من خالل و فيها.   هاما   واجتماعيا   اقتصاديا   دورا  

 السوق. يفبرنامج تصدير النب اإلندونيسي، مما زاد من البيع املؤجل والتغلب على نقص التمويل  إقامة
 

حضور املؤسسة جنوب شرق آسيا. وقد أمثر  يفدولة نامية وإحدى أكرب األسواق  12وتعد بنغالديش من بني أكرب 
القطاع  إىل أكربساعد املؤسسة على الوصول بسهولة ، كما ديشحتسن يف العالقات مع حكومة بنغالعن يف دكا 

 .السحب معدل تزايد إىلاخلاص مما أدى 
 

بالرغم من االضطرابات السياسية األخرية. ونتج  قويا   أحد أنشط حمافظ املؤسسة، منوا   ت السوق الرتكية،أظهر كما 
-1437يف التمويالت املعتمدة من أمريكي  مليون دوالر 860إسطنبول زيادة  يفللمؤسسة عن احلضور اإلقليمي 

. ومن املتوقع أن يستمر هذا االجتاه متويالت املؤسسة املعتمدة% من جمموع 21-19( أي ما ميثل 2016هـ )38
واملسؤولية للميدان اسرتاتيجية املؤسسية بتطبيق الالمركزية وتفويض السلطة ، إذ تُعد  خالل السنوات الثالث املقبلة

ستواصل املؤسسة الالمركزية وتعزيز احلضور اإلقليمي كما .  يةز املؤسسة وأنشطتها امليدانابر إتعزيز يف  ا  أساسي ا  عنصر 
 على مدى السنوات الثالث املقبلة.

 
 واألعمال: وتنمية التجارةر يتطو ج(  

 جل التكامل االقتصادّي اإلقليميّ أللتعاون منصات ا .1
 المعونة من أجل التجارة للبلدان العربيةمبادرة  1-1

مع الرتكيز بصفة خاصة على  اإلقليميةتصميم وتنفيذ برنامج لتنمية التجارة مببادرة لاملؤسسة اضطلعت 
يف إطار تعزيز التعاون والتكامل التجاري بني والتنمية  االقتصادي" حلفز النمو اإلقليمي"تعزيز التكامل 

جل التجارة للبلدان العربية يف ديسمرب أمبادرة املعونة من  ت. وقد أطلقالعربية وبقية بلدان العامل البلدان
 فيما يلي:     . وتتمثل أهداف الربنامج حتديدا  2013

 
  سات السياسات التجارية وتعزيز قدرات املؤساإلصالحات يف تعزيز القدرة التنافسية من خالل

 ؛الداعمة للتجارة
 

  واالندماج يف سلسلة القيمة قطاع اإلمداد التجاريتعزيز 
 

   تنفيذ أفضل سن ضمان حل اإلقليميةشبه و  اإلقليميةتعزيز قدرات منظمات التعاون التجاري
 .وبراجمه لسياسات التكامل التجاري

 
ومركز التجارة  ،أما الوكاالت املنفذة للربنامج فتضم مخس وكاالت لألمم املتحدة )منظمة العمل الدولية

ومنظمة األمم املتحدة  ،اإلمنائيوبرنامج األمم املتحدة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، و  ،الدولية
، واملنظمات يف جنيف وجامعة الدول العربية، والبعثات الدائمة للدول العربية ،للتنمية الصناعية
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. (، ومركز تدريب التجارة اخلارجية املصريع اخلاصلتنمية القطا  اإلسالميةاإلقليمية العربية، واملؤسسة 
 من العديد بتنفيذ املشروع شركاءيضطلع املعونة من أجل التجارة يف البلدان العربية،  برنامج إطار يفو 

 وضع على النامية البلدان مساعدة إىل هتدف اليت بالتجارة الصلة ذاتالفنية  املساعدة مشاريع
 تدابري وتنفيذ التجارة، تعزيز جمال يف والبشرية املؤسسية قدراهتا وحتسني ،صادرات وطنية اسرتاتيجيات

 .التجارة تيسري
 

 التمور قطاع تطوير" مثل بالقطاعات اخلاصة القدرات تنمية مشاريع تنفيذ جيري ذلك، إىل وباإلضافة
 واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا لبنان يف التصديرية التنافسية القدرة تنمية مشروع" و ،"املدينة يف

 يلقطاعا التنافسي قدرة لتحسني واجلزائر ،تونس يف القطاعات تنويع مشاريع جانب إىل" واجلوز
 منتصف حبلول الربنامج تنفيذ يكتمل أن توقعيو . املستفيدة لبلدانا سلعول االسرتاتيجية، لقطاعاتل

 .للربنامج خارجي تقييم وسيعقبه ،2018 عام
 

 سيا الوسطىألالبرنامج الخاص  2-1
سيا الوسطى ملعاجلة بعض آلالربنامج اخلاص  2016أعدت جمموعة البنك اإلسالمي  للتنمية يف 

. ويف إطار الدور املكمل الذي هذه املنطقةيف  البلدان األعضاءتواجهها  اليتالتحديات اإلمنائية 
تعزيز التكامل اإلقليمي بني البلدان  إىلاملؤسسة والداعم جلهود جمموعة البنك الرامية ضطلع به ت

بصورة وثيقة مع إدارة الربجمة القطرية والبنك اإلسالمي للتنمية إلعداد وثيقة املؤسسة األعضاء، تعمل 
 الرئيسة للربنامج. االهتماممن جماالت الربنامج. وتعد تنمية التجارة وتعزيز التكامل التجاري اإلقليمي 

 
تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي  إىلتركيز فرعيني. يهدف اجملال األول  الللمبادرة له جما التجاريواملكون 
مبنطقة آسيا الوسطى، عن طريق تدابري متنوعة لتيسري التجارة على املستويني الوطين  البلدان األعضاءفيما بني 

حتسني القدرة التنافسية التجارية يف جمال الصناعات الزراعية  إىلواإلقليمي. ويهدف اجملال الثاين من املشروع 
الغذائية يف بلدان برنامج األمم املتحدة اخلاص املعين باقتصادات وسط آسيا وإمكانية إدراجها ضمن سلسلة 

 القيمة العاملية.
 

عمل تدريبيتني  حلقيتجهود تنفيذ الربنامج، ستنظم املؤسسة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويف إطار 
قاعدة  اا أن ترسيملسلطات احلكومية ومؤسسات دعم التجارة يف املوضوع التايل، من شأهنالفائدة  إقليميتني

ومتويل  تتعلق بتجارةورش وطنية امج التدريبية الرب هذه  عقبتوس ملزيد من األنشطة املتوخاة يف إطار الربنامج.
 البلدان األعضاء. يفصادرات لتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية ال
 

 يةاإلفريق ةالعربي ةالتجار  جسوربرنامج  3-1
ال تعكس األفريقية األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي و العربية  البلدانالتجارة البينية بني إن 

إمكانات التجارة بني املنطقتني. ونتيجة لذلك، اتفقت كل من املؤسسة، والربنامج السعودي 
، واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار أفريقياللصادرات، واملصرف العريب للتنمية االقتصادية يف 

زيز التجارة بني لتطوير برنامج لتعزيز التجارة اإلقليمية، هبدف تع وائتمان الصادرات، على العمل سويا  
 العربية.   دانلبوال أفريقيا
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بالتعاون مع وزارة  قد نظم ر التجارة بني البلدان العربية واإلفريقيةو إطالق منتدى برنامج جسقد كان و 
 فرباير 23-22الرباط باململكة املغربية يومي  يفالتجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 

2017. 
 

 إىلوالدولية،  واإلقليميةويهدف هذا الربنامج الذي وضعته املؤسسة بالتنسيق مع املؤسسات الوطنية 
ويل جنوب الصحراء وتوفري ودعم مت أفريقياالعربية من  البلدانتعزيز وزيادة التدفقات التجارية بني 

 ،أنظمة النقل واإلمداداستحداث بني االقتصادات من خالل ربط وال ،ائتمان الصادراتتأمني التجارة و 
زيادة وتنويع فرص التجارة والشراكة بني لصلة بالتجارة ذات الوتعزيز أدوات بناء القدرات احلالية 

 املنطقتني.  وتشمل جماالت تركيز الربنامج ما يلي:
 
دعم تنمية القدرات املؤسسية ملؤسسات دعم التجارة وشركات التصدير الصغرية واملتوسطة من  -

 التدريب املتصلة بالتصدير والتجارة الدولية. خالل برامج
 

دعم تنظيم منتديات األعمال املتخصصة، وترتيب لقاءات بني أصحاب األعمال، وإقامة   -
 للشركات. اإلنرتنتاملعارض الدولية، ومنصة معلومات األعمال على 

 
 وإمكانيات يتوجسدعم اللوالالدراسات والتقارير ذات الصلة بالتجارة عرب احلدود،  إعداددعم  -

 التجارة، إخل.
 

 لتجارة وتسهيالت تأمني صادرات الشركات من كلتا املنطقتني.الت لتوفري متوي -
 

جمموعة  مستوى على سليم حوكمة هيكل إنشاء على التأكيد مت فرباير، يف ا  رمسيالربنامج  إطالق وبعد
 إىل. الربنامج هذا إطار يف اجملموعةملؤسسات  واملبادرات الربامجخمتلف  لدمج اإلسالميالبنك 
 منظمات تشمل اليت واألنشطة، املشاريع خمتلف لتنفيذ جهودا   حاليا   املؤسسة تبذل ذلك، جانب

 الصغريةاملؤسسات و  التجارة دعم ملؤسسات القدرات بناء برامج وإعداد ،رجال األعمالل اجتماعات
 أخرى أنشطة تصميم وجيري. أمثلة التالية األنشطة وتعطى. تبادل اخلربات واملعرفة وبرامج واملتوسطة،

 :املقبلة الفرتة يف لتنفيذها
 
 الطبية واملعدات ألدويةاالجتماع القطاعي لرجال األعمال يف جمال ا •
 أفريقيا؛ غرب لدول االقتصاديةأعمال الوحدة الفنية ألغادير يف اجملموعة  منتدى •
 أفريقيا يف واملتوسطة الصغريةالتنمية التجارية للمؤسسات  مشروع •
 "غينيا يف اخلاص القطاع انتعاش" غينيا يفتبادل اخلربات واملعرفة  مبادرة •

 
 منتدى تنمية التجارة 4-1

منتدى تنمية التجارة،  يفإطار برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارة  اآلخر يفالربنامج الرائد يتمثل  
اجلمع ما بني  إىللتأسيس منصة شراكة بني القطاعني العام واخلاص، ويهدف املنتدى مسعى وهو 

ومن بني أهدافه أيضا  شرح القضايا والسياسات  جمال التجارة وبني رجال األعمال.صانعي القرار يف 
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 بلدانللاتفاق مشرتك حول احللول املالئمة ملواجهة التحديات املشرتكة  إىلاملتعلقة بالتجارة للوصول 
األعضاء باملنظمة، وكذلك تشاطر اخلربات وأفضل املمارسات يف جمال تنمية التجارة، بينما يتيح يف 
الوقت ذاته لرجال األعمال فرص تأسيس شبكات جتارية من خالل الفعاليات اخلاصة بالتوفيق ما بني 

ليات ودورات بناء توفري فرص تعليمية وتثقيفية من خالل فعا إىلخمتلف األعمال. هذا باإلضافة 
القدرات. واملؤسسة اآلن بصدد املراحل النهائية إلبرام اتفاقية شراكة مع البلد املضيف حيث ستعقد 

 النسخة األوىل من املنتدى.
 

  الشراكة من أجل تطوير القدرات التجارية والمعرفة   .2
 تدريب وتشغيل الشباب في مجال التجارة الدولية  1-2

برنامج مبادرة املعونة من أجل التجارة  إطار يفينفذ  ، الذيوالتشغيلالصادرات برنامج التدريب على يعد 
املؤسسة برامج مستدامة وطويلة األجل لتنمية القدرات مع اليت تصمم هبا كيفية ، مثاال  للللبلدان العربية

التدريب الصناعي  تنفيذ هذا الربنامج مركز تدريب التجارة اخلارجية بتمويل مشرتك من جملستوىل شركائها. وي
حالة رغبت البلدان  يفالبلدان األعضاء األخرى  يف التدرييبمبصر.  وتعتزم املؤسسة تكرار هذا الربنامج 

 املستفيدة يف املسامهة يف ميزانية املشروع.
 

ما  خمتصني معتمدين يف الصادراتليصريوا  مومهاراهتالشباب معارف صقل  إىل التدرييبويهدف الربنامج 
شركاهتم اخلاصة. وستنظم سلسلة  تأسيسو  ،التجارة الدولية يفعلى فرص عمل تنافسية احلصول سيمكنهم من 

 2016من خرجيي اجلامعات اجلدد.  وقد بدأ تنفيذ املشروع يف مارس  1000من الدورات التدريبية لفائدة 
، ومركز تدريب التجارة ال  ممو بوصفه بالتوقيع على اتفاق شراكة بني املؤسسة وجملس التدريب الصناعي مبصر 

 للتدريب.وفرة وكالة منفذة للمشروع ومبوصفه اخلارجية 
 

التجارة  يف تعمل حاليا   اليتتشغيل الشباب اخلرجيني يف الشركات اخلاصة  يجريوبعد إمتام برامج التدريب، س
ثقافة التصدير لدى الشركات  التدرييب. وسيعزز الربنامج أخرىبلدان  يفاليت بصدد توسيع عملياهتا  أوالدولية 

املسائل املتعلقة بنوعية وتوحيد القياس، وقواعد التجارة املتعددة األطراف، وتسويق  يفوحتسني معرفتهم 
 .وزيادة جودهتا املنتجاتتطوير الصادرات، والعالمة التجارية، و 

 
 املشروع تنفيذ وجيري. اجلامعات يف اجلدد اخلرجيني من 1000 إىل التدريبية الدورات من سلسلة ستقدمكما 
 برامج بنجاح الشباب من 150 وأكمل تدريبية، برامج ستة نظمت واحد، امخالل عو . 2016 مارس منذ

مركز  مع تشرتك اليت الشركات، قبل من بالفعل يعملون املدربني الشباب ثلث من يقرب ما وكان. تدريب
 تكرار املؤسسة وتتوخى. التدريب تلقي شاب 1000 يستهدف الربنامج، إطار ويف. تدريب التجارة اخلارجية

 .املشروع ميزانية يف املتلقية البلدان سامهت إذا األخرى األعضاء البلدان يف التدرييب الربنامج هذا
  

 األسواق في السنيغال إلىالبرنامج الدولي لبناء القدرات التجارية وتعزيز دعم الوصول   2-2
تيسري التجارة لدعم تنمية القدرات ل الكندي كتباملربنامج تدريب بالتعاون مع لعداد اإل جيري حاليا  

 2017يناير  23يف الكندي كتب املجمال التجارة الدولية. وكان قد وقع اتفاق شراكة مع  يفالبشرية 
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 ويولي يف قائقح يتقص  بعثة  أجرت وقد  .2017السنغال. وبدأ تنفيذ املشروع يف مارس يف داكار  يف
 سيجري لذلك، ونتيجة. التدريبية واحتياجاهتا املشاركة واملتوسطة الصغرية املشاريع لتحديد 2017
 .م2017 نوفمرب يف خمصص تدرييب برنامج وتنفيذ تصميم

 
ها تنفذ الصادراتإنشاء منصة للتدريب على  إىل ،املدربني تدريبمكون وهو  ،األول املكونويهدف 

، املكونوغريها من مؤسسات دعم التجارة يف السنغال. وبفضل هذا  الصادراتالوكالة السنغالية لتنمية 
التجارة  المهاراهتا التقنية يف جمتقدمي ومؤسسات دعم التجارة املرتبطة الوكالة السنغالية سيكون مبقدور 

 ينواملصدر  السنغاليني، ين تقدمي خدمات الدعم والتدريب للمصدر  قدرات وستكون مزودة ب ،الدولية
ة الصادرات واإلسهام ساعد هذه الشركات على زيادة أنشطعلى حنو يمن خمتلف القطاعات اآلخرين 

 ة الفقر يف السنغال.والتخفيف من حد   ،التنمية االقتصادية املستدامة يف
 

الصغرية  السنغالية من املبادرة املقرتحة على إعداد وتعزيز قدرات املؤسسات الثاين كونويركز امل
 األسواق إىلمنتجاهتا نفاذ ميكن أن تسهم يف  اليتة يواملتوسطة ومنتجاهتا بكافة األدوات الالزمة واملعرف

لالستفادة مهيأة وأن تكون قية املتنافسني مع بمالئم جل ضمان موقع أ وفعالية من الكندية بكفاءة
 .نشأمن فرص التصدير اجلديدة اليت قد ت

 
 والمعرفة في غينيا: "إنعاش القطاع الخاص" مبادرة تبادل الخبرات 3-2

تيس ر جمموعة  حيث وتقدميها، الفنية املساعدة تصميملتبادل اخلربات واملعرفة آلية جمموعة البنك  إن
 تنمية دعم يف العريقة خربهتابفضل  تونسقد اختريت و . ها من بلد عضو آلخرونقل ملعرفةالبنك ا
 الوكالة هذا يف متثلها واليت مزود، كبلد  خمتلفة حكومية وبرامج سياسات خالل من اخلاص القطاع

بالتعاون مع إدارة تطوير تبادل اخلربات واملعرفة ل مبادرةاملؤسسة حاليا  وتصمم . الفين للتعاون التونسية
 القادرات يف البنك، وستتألف من املكونات التالية:

 
 اخلدمات تقدم اليت احمللية املهنية املنظمات ساعدةالذي يهدف مل املؤسسي الدعم :األول المكون

 احملليني، االقتصاديني للمشغلني
 

 واملصدرين املنتجني لبعض املساعدة تقدمياجلودة اليت هتدف لو  املنتجات تطوير :الثاني المكون
 .اجملاالت خمتلف يف اخلارجية األسواق إىل صادراهتم عرضواءمة مل املختارين

 
 وشحن ،املوانئ وشركات ،للوزارات فين دعم تقدمياليت هتدف ل للتجارة التحتية البنية :الثالث المكون
 .التجارية العمليات كفاءة  ورفع التجارة لتسهيل املصدرينهيئات و  ،البضائع

 
 وال للتجارة، الالزمة القدرات بناء خالل منالت للتجارة متوي على احلصول تيسري :الرابع المكون -

 .احلجم واملتوسطة الصغريةمشاريع لل بالنسبة سيما
 

 الصغريةللمؤسسات  والتسويقية التجارية القدرات تطوير إىل املشروع يؤدي أن توقعي لذلك، ونتيجة
 اخلربات تبادل وكذلك جهة، من املنتجات وتطوير اجلودة دعم تقدمي خالل من املختارة، واملتوسطة
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 مؤسسة دعم التجارة تقدمها اليت واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل ودعم خدمات يف التونسية ملعرفةوا
 .التونسية

 
ذات الصلة  التقنية املساعدة جمال يف البنكجمموعة  تدخالت على األمثلة أوائل من املشروع هذا عد  ويُ 
 لربنامج العام اهلدف معوافق يت الذي األفريقي العريب التجارة جسر برنامج إطار يف ستنفذ اليت التجارةب
 .نطقةشراكة أعمال لبلدان مستهدفة يف املو  جتارية شراكة إقامة يسريت

 
 سلع الزراعية: البن، والقطن والتموربرامج تنمية ال  4-2

 السلع على ،منوا   قلالبلدان األ يف سيما وال النامية، البلدان يفالفقراء سبل كسب عيش ماليني  تعتمد
إيرادات  من األكرب اجلزء متثلكما   ،القتصاداهتا الفقري العمود األساسية السلع وتشكل. الزراعية

 الناتج من٪ 11.5 متوسطه ما الزراعة قطاع ميثل وباملثل،. والعمالة اإلمجايل احمللي والناتج ،الصادرات
 الناتج من٪ 60و 50 بني يرتاوح، إذ للتنمية اإلسالمي البنك يف األعضاء البلدان يف اإلمجايل احمللي
 الزراعي القطاع شكلوي. منوا   األقل البلدان يف سيما وال البلدان، هذه من العديد يف اإلمجايل احمللي
 ٪.85 إىل البلدان بعض يفيصل و  العاملة، القوى إمجايل من٪ 40 من أكثر

 
يف البلدان األعضاء  االسرتاتيجية السلع دعم على للغاية حريصة إنشائها منذ املؤسسة ظلت لذلك،

 التصدي على األعضاء البلدان ساعدةملو  واآلن،. بأكملها القيمة سلسلةآليات متويل  توسيعب
وبني  التجارةبني متويالت  املؤسسة متزج السلعية، القيمة سالسل طول على تواجهها اليت للتحديات

 .التجارة لتنميةات الفنية ساعددعم امل
 

 تنمية برنامج تصدىوي. يااندونيسيف  النب قطاع لدعم السلع لتنمية املتكاملة ابراجمه أحد مم  صُ  وقد
 نبال صناعة تواجهها اليت لتحدياتللتصدي ل املؤسسة وضعته الذي من النب، اإلندونيسية الصادرات

املقدمة  ةالتجار  التمتويذللها ست اليت التحديات هذه أحد التمويل على احلصولشكل وي. اإلندونيسية
ؤسسات امل لتمويل أمريكي دوالر مليون 100 املؤسسة دمستق لربنامج،يف إطار او . ملؤسسةمن ا

 األسواق يف التنافسية قدرهتا تعزز أن شأهنا من سنوات 3 غضون يف املصدرة واملتوسطة الصغرية
 .حملاصيلهم ا  عائدلصغار املزارعني  جاهزة النقدية األموال جتعل وأن العاملية،

 
 ملركز يةمخس عمل خطة" إلعداد احملليني شركائها مع وثيق حنو على املؤسسة عملت ،2017 عام ويف

 غري منظمة جتريها اليت املصلحة أصحاب مع التشاور مرحلة علىستند ت اليت ،"النب مزارعي تدريب
 األخري الربع يف التدريب مركز عمل خطة من للتحقق عمل ورشة وستنظم. متعاقدة حملية حكومية

 .احملليني الشركاء مع بالتعاون 2017 عام من
 

 حيث النب، ومزرعة النب مزارع حديقة مع النب زراعة جمال يفتميز لل مركزا التدريب مركز وسيكون
 على املزارعون سيحصل ذلك، جانب وإىل. امليداين التدريبب اخلربات تطوير فرصة للمزارعني ستتاح
 إضافية خدمات التدريب مركز سيقدمكما .  الزراعة من خمتلفة جوانبتشمل  النب زراعة على تدريب
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 امليدانية باملدارس املركز ربط وسيجري. وخالفه والنباتات الرتبة واختبارات ،توفري شتول النب مثل
 .املركز يف يتلقوهنا اليت التدريبات بتكرار الرئيسيون املزارعون يقوم حيث للمزارعني،

 
 وجهات بعض إىل املباشر الوصول لتوفري لألعمال اثلةمم فعاليات املؤسسةنظم ست ذلك، على وعالوة

 تعتزم ،على صعيد املراحل املتوسطةو . املنظمة يف األعضاء البلدان من وخاصة ،اجلديدة التصدير
 بدور االضطالع من لتمكينها للمزارعنية التعاونياجلمعيات  قدرات لتنمية برنامج تصميم املؤسسة

 احلصاد، بعد ما بعمليات واالضطالع وتصديره، نبلل املباشر والتسويق املدخالت، شراء يففاعل 
 .التدريب مراكز وإدارة

 
 ومنذ. األمريكية املتحدة الواليات بعد العامل يف للقطن مصدر أكرب ثاين أفريقيا غربتُعد  منطقة 

 دوالر مليون 938بلغ مب األفريقي للقطن القيمة سلسلة متويل الدولية التمويل مؤسسة قدمت إنشائها،
 بنغالديش وهي) اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء البلدان بعضتأيت  أخرى، ناحية ومن. أمريكي

العالقة التجارية  فإن ذلك، ومع. للقطن املستوردة األعلى اخلمسة البلدانضمن  (وإندونيسيا وتركيا
 .هناك فرص كبرية لتأسيس عالقات ولكن ةضعيفاألعضاء  البلدان بني ةاملباشر 

 
 األفريقية القطن ورابطة أفريقيا غرب من احملليني شركائها مع ،املؤسسة نظمت االجتاه، هذا ويف

لرجال األعمال يف  اجتماعات وإندونيسيا، بنغالديش من القطناحتاد و  والنسيج الغزل ومنسوجات
ستيسر و . 2017 أبريل من األول النصف يف (إندونيسيا) وجاكرتا (بنغالديش) دكا يف لقطنجمال 

 ،أفريقيا غرب يف القطن غزل شركات بني ومباشرة جديدة جتارية شراكة إقامةهذه االجتماعات 
 بعض تقدمي املؤسسة تعتزم الربنامج، هذا إطار ويف. اواندونيسي بنغالديش يف والقطن النسيج وصناعة

 ،جواحلل القطن زراعة يف والتجار املزارعون يواجهها اليت القضايا بعض ملعاجلة التقنية املساعدة برامج
 االنتاج زيادة أيضا هذه التقنية املساعدة برامج ستستهدفكما .  القطن بتلوث يتعلق فيما سيما وال

 .القطن زراعة نوعية وزيادة
 

 قطاع يف تنمية 2017 أبريل منذ ؤسسةفقد شاركت امل الثالث، النشط الزراعية السلع تنمية برنامجأما 
حنو  املدينة منطقة يف التمور إنتاج إمجايل ويبلغ. السعودية العربية اململكةاملنورة يف  دينةامل يف ،التمور
نشاء إ على واملتوسطة الصغريةؤسسات وامل املزارعني مساعدة إىل املشروع ويهدف. طن مليون 1.1

 ويهدف. إنتاجهم إىل القيمة من املزيد إلضافة التسويقية قدراتالو  اجلودة لتحسنيمجعيات تعاونية 
املؤسسات  امتثال وحتسني هلا، التجارية العالمة هوية وتطوير التمور مدينة صورة لدعم أيضا   املشروع
 .واإلقليمية الدولية األسواق يف اجلودة ومتطلبات القياسي، للتوحيد واملتوسطة الصغرية

 


