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إنه�لمن�دواعي�سروري�أن�أقدم�للحضور�في�الدورة�الوزار�ة�الرابعة�والثالث���للجنة�الدائمة�للتعاون�االقتصادي�
المؤسسة� أحرزته� الذي� التقدم� بمستوى� الخاص� التقر�ر� هذا� ﴿الكومسيك﴾� اإلسالمي� التعاون� لمنظمة� والتجاري�
منظمة� في� األعضاء� للدول� التجاري� والتعاون� البينية� التجارة� تعز�ز� جهود� في� التجارة� لتمويل� اإلسالمية� الدولية�

التعاون�اإلسالمي�وتدعيم�تنفيذ�القرارات�ذات�الصلة�الصادرة�في�الدورة�الوزار�ة�الثالثة�والثالث���للكومسيك�

األعضاء�في�منظمة� للدول� البينية� التجارة� تشجيع� حول� وت�محور�مهمتها� �،2008 عام� أنشطتها� المؤسسة� بدأت�
التعاون�اإلسالمي،�حيث�توفر�التمويالت�التجار�ة�والمساعدة�في�الجوانب�الفنية�المتعلقة�بالتجارة��وانطالق�ً�من�هذه�
المهمة�الجليلة،�تعمل�المؤسسة�لكي�تصبح�في�مصاف�جهات�تقديم�الحلول�التجار�ة�ال���تل���احتياجات�الدول�
األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي��وع���مدار�العقد�األول،�حققت�المؤسسة�نتائج�ً�جديرة�باإلشادة�ع���صعيد�
التمويل�التجاري�والتنمية�التجار�ة،�حيث�بلغ�إجمالي�الموافقات�ال��اكمية�2�40�مليار�دوالر�أمر�كي�بينما�بلغ�إجمالي�
المصروفات�ال��اكمية�01�31�مليار�دوالر�أمر�كي��كما�بلغ�إجمالي�المبالغ�المجمعة�ال��اكمية�من�الشركاء�من�البنوك�
للمعامالت� التمويل� جذب� المحفز�في� المؤسسة� دور� يعكس� بما� أمر�كي،� دوالر� مليار� �24�4 المالية� والمؤسسات�
التجار�ة�الضخمة�لصالح�الدول�األعضاء��وع���الرغم�من�التباطؤ�المالحظ�الذي�نشهده�ع���مستوى�العالم�ع���
الصعيد�المالي�واالقتصادي،�فقد�نجحت�المؤسسة�في�ز�ادة�عدد�الموافقات�ع���عمليات�التمويل�مع�ال��ك���في�
الوقت�ذاته�ع���إحداث�تأث���إيجابي�ع���التنمية�التجار�ة�واالقتصادية�بالدول�األعضاء��وفي�هذا�الصدد،�يسعدني�
�﴾DIF﴿�أن�أع���لكم�عن�مواصلة�المؤسسة�لرصدها�لمستوى�التأث���التنموي�إلسهاماتها�باستخدام�إطار�التأث���التنموي

الخاص�بها�

ويشمل�هذا�التقر�ر�كذلك�دور�المؤسسة�في�دعم�التنمية�التجار�ة�والتعاون�التجاري�ب���الدول�األعضاء�في�منظمة�
بالنسبة�لها�،�فقد�توسعت�المؤسسة�في�شراكاتها�مع�المؤسسات�الدولية� التعاون�اإلسالمي�الذي�يمثل�أولية�
للدول� وتقديمها� بالتجارة� الخاصة� الفنية� الجوانب� في� المساعدة� لشكل� تصور� وضع� بهدف� والوطنية� واإلقليمية�
األعضاء�ع���برامجها�الرئيسية�المتعددة��وتقع�إسهامات�المؤسسة�تحت�مظلة�بناء�القدرات�وتعز�ز�التجارة�وتيس��ها�

وتنمية�السلع�االس��اتيجية�ودمج�التجارة،�

وال�تزال�المؤسسة�تعمل�كما�عهدناها�عن�ك�ب�مع�مؤسسات�الدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�من�أجل�
المش��كة� والخ��ات� القوة� نقاط� االستفادة�من� تعظيم� وإقامتها�مع� ال��امج� لوضع� المطلوبة� التعاون� أوجه� خلق�

لإلسهام�في�تحقيق�أهداف�الخطة�التنفيذية�2025�لمنظمة�التعاون�اإلسالمي�واس��اتيجية�الكومسيك��

وسوف�يركز�إطار�العمل�االس��اتيجي�للمؤسسة�ع���مدار�األعوام�المقبلة�ع���العديد�من�األهداف�من�بينها�إقامة�
للدول� التجار�ة� والتنمية� التجاري� للتمويل� مت�املة� حلول� تقديم� عن�طر�ق� إنمائي�مستدام� تأث��� لخلق� الشراكات�
األعضاء��وعالوة�ع���ذلك،�فستظل�المؤسسة�ال���تحتل�مكانة�ضمن�الجهات�الفعالة�ع���الصعيد�العالمي�مل��مة�

بالجهود�الرامية�إلى�تحقيق�أهداف�التنمية�المستدامة�

تيس���نقل� المطابقة�للشر�عة�وفي� التجار�ة� للحلول� برامج�ذات�طابع�خاص� المؤسسة�جهد�ً�في�وضع� ولن�تدخر�
المعرفة�والخ��ات�ب���الدول�األعضاء�وفي�إحداث�تنوع�في�أشكال�التمويل�التجاري�بها�وفي�دعم�التنمية�التجار�ة�
ب���الدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�ومبادرات�التعاون��وفي�النهاية،�يُسعد�المؤسسة�تسليط�الضوء�

ع���الثقة�ال���توليها�لها�الدول�األعضاء�وشركاؤها�في�مجال�التنمية�في�تحقيق�رؤيتها�ورسالتها�

رسالة�من�الرئيس�التنفيذي�للمؤسسة�
الدولية�اإلسالمية�لتمويل�التجارة
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المهندس. هاني�سالم�سنبل
الرئيس�التنفيذى�للمؤسسة�الدولية

اإلسالمية�لتمويل�التجارة
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ملخص�عن�المؤسسة

مقدمة

أ

02 تقر�رالدورة�رقم�34�للكومسيك

بدأت�العمليات�في

10 يناير 2008

المقر�الرئيسي

جدة
المملكة�العر�ية�السعودية

عضو�في

 مجموعة�البنك
اإلسالمي�للتنمية

الغرض�من�التأسيس

المساهمة�في�التنمية�االقتصادية�للدول�األعضاء 
من�خالل�التقدم�التجاري

10

رأس�المال�المصرح�به
(2017)

3 
 مليون�دوالر�أمر�كيمليار�دوالر�أمر�كي

رأس�المال�المك��ب
(2017)

إجمالي�تمويل�التجارة�المعتمدة (2017)

856.2
 مليون�دوالر�أمر�كي

رأس�المال�المدفوع
(2017)

735.04.9 53
عملية

29.714.882.133.59

العمليات�المعتمدة�ال��اكمية�ع���حسب�القطاع
�﴾2017���2008﴿

خطوط�التمويل القطاع�الصناعيالقطاع�الزراعيقطاع�الطاقة
 (للمؤسسات�الصغ��ة
والمتوسطة�الحجم) 

23.0313.413.81

آسيا
رابطة�الدول
المستقلة

منطقة�الشرق
األوسط�و�شمال

أفر�قيا

منطقة�أفر�قيا
جنوب�الصحراء

الك��ى

العمليات�المعتمدة�ال��اكمية�ع���حسب�المنطقة
�﴾2017���2008﴿

455

31.01
عمليات�تمويل�التجارة�ال��اكمية�المعتمدة

�﴾2017���2008﴿

40.2 603
عملية

النفقات�ال��اكمية
﴾2017���2008﴿

عميل

��إجمالي�عدد�المستفيدين
﴾2017���2008﴿

بلد�عضو
42

�إجمالي�عدد�الدول�األعضاء
�المستفيدة

�﴾2017���2008﴿�

 بلغ�مجموعها

 بلغ�مجموعها

مليار�دوالر�أمر�كي

مليار�دوالر�أمر�كي

مليار�دوالر�أمر�كي
مليار�دوالر�أمر�كي

مليار�دوالر�أمر�كيمليار�دوالر�أمر�كيمليار�دوالر�أمر�كي

مليار�دوالر�أمر�كيمليار�دوالر�أمر�كيمليار�دوالر�أمر�كي

يـنـــــــايـر
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اإلنجازات�الرئيسية
ح���أك�وبر�2018

03

اطالق�خطة�المؤسسة�االس��اتيجية�الممتدة�لعشر�سنوات���تُسلط�خطة�المؤسسة�
االس��اتيجية�الممتدة�لعشر�سنوات�الجديدة�ع���رؤية�المؤسسة�في�أن�تصبح��جهة�تقديم�

الحلول�التجار�ة�الرائدة�ال���تل���احتياجات�الدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي��

�تنفيذ�االس��اتيجية�التحولية���حققت�المؤسسة�إنجاز�ً�رئيسي�ً�أخر�في�مس��تها�يتمثل�في�إطالقها�
لعملية�تنفيذ�خارطة�الطر�ق�التحولية�ال���ستمتد�ع���مدار�3�سنوات�﴿2017���2019﴾��ويستهدف�

هذا�التحرك�بناء�نموذج�أعمال�يتم���بشكل�هيك���جديد�قادر�ع���االل��ام�باالستدامة�في�تحقيق�
العائدات�والنمو�في�مختلف�أسواق�التمويل�التجاري�وتطوير�منتجات�ومجاالت�أعمال�جديدة�وتحقيق�

حضور�جيد�ع���مستوى�المنصات�العالمية�إلى�جانب�تحقيق�التم���المؤسسي�

طرح�إطار�عمل�التأث���التنموي���قطعت�المؤسسة�شوط�ً�كب���ً�في�مس��تها�نحو�تحقيق�مهمتها�
المتمثلة�في�تعز�ز�التجارة�وتحس���حياة�الشعوب�عن�طر�ق�تحقيق�االتساق�مع�أهداف�التنمية�

المستدامة�باستخدام�إطار�عمل�التأث���التنموي�الخاص�بها�

إطالق�برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�األفر�قية���أطلقت�المؤسسة�برنامج�ً�رئيسي�ً�للتنمية�التجار�ة�
مصمم�لتعز�ز�التجارة�باعتبارها�أداة�تحقق�مز�د�ً�من�الفرص�االقتصادية�وتدعم�تحقيق�النمو�الشمولي�

المستدام�في�جميع�الدول�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�من�الوطن�العر�ي�وأفر�قيا�جنوب�
الصحراء�

وانطالق�ً�من�هذه�اإلنجازات�ال���حققتها�المؤسسة�في�العشر�سنوات�األولى�لها،�فقد�حققت�هذا�
العام،�كما�في�نهاية�الر�ع�الثالث�من�عام�2018،�إجمالي�موافقات�بقيمة�7�3�مليار�دوالر�أمر�كي�

ومصروفات�بقيمة�5�3�مليار�دوالر�أمر�كي،�وهو�ما�يتماشى�مع�أهدافها�لهذا�العام�بقيمة�1�5�مليار�
دوالر�أمر�كي�و1�4�مليار�دوالر�أمر�كي�ع���التوالي�

�تنفيذ�إعادة�تصميم�األعمال���انطوى�مشروع�إعادة�تصميم�األعمال�ع���مراجعة�لجميع�العمليات
العمليات التحقق�من� الخاصة�باألعمال�وتقي�مها،�كما�جرى�تقي�م�مفصل�للفجوات�بهدف� �الرئيسية�

وتنسيقها�وتعز�زها�لضمان�وثاقة�صلتها�بالنموذج�التشغي���المستقب���للمؤسسة

�وضع�تصنيف�ائتماني�للمؤسسة�من�جانب�موديز���وضعت�موديز�لخدمات�المست�مر�ن�أول�تصنيف�
�لجهة�إصدار�طويل�األجل���������للمؤسسة�مع�نظرة�مستقبلية�مستقرة��ويُعد�هذا�التصنيف�االئتماني
�إنجاز�ً�هائ�ً�حيث�سيمنح�ذلك�المؤسسة�قدرة�أك���ع���االق��اض�من�األسواق�الخارجية�بأسعار�فائدة
من الموارد� حشد� تيس��� في� ذاته� الوقت� في� يساهم� سوف� التصنيف� أن� عن� فض�ً� هذا� �رائعة،�
�المؤسسات�المالية��كما�وضعت�موديز�كذلك�أول�تصنيف�لجهة�إصدار�قص��ة�األجل������������للمؤسسة�
�ويعكس�ذلك�اإلنجاز�التار�خي�قوة�الموقف�الرأسمالي�للمؤسسة�وأشكال�الرفع�المالي�المعتدل�بها

وممارسات�االست�مار�الحصيفة�في�أذون�الخزانة�وسياسات�إدارة�السيولة�المناسبة

�تنفيذ�برامج�التجارة�المت�املة���تحقق�المؤسسة�االبت�ار�في�طر�قة�هيكلة�العمليات�عن�طر�ق�طرح�
�برامج�التجارة�المت�املة��وتأتي�المشروعات�باعتبارها�منهجية�ت�ضمن�التمويل�لتجاري�مع�تدخالت�خاصة

بالعنصر�البشري�مثل�تنمية�القدرات

ال��نامج �إطالق�برنامج�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�بغرب�أفر�قيا���أطلقت�المؤسسة�هذا�
�الرئيسي�مستهدفة�بناء�القدرات�في�مجال�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�في�عدد�من�الدول
�األعضاء�بغرض�تمكينها�من�االستفادة�من�أشكال�التمويل�ال���تقدمها�المؤسسة�للبنوك�الشر�كة

بتلك�الدول

���� ����

� � � � � � � � � � � �� � � � �
����

﴾A1﴿

﴾P�1﴿
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مقتبسات�من�قرارات�اجتماع�المتابعة
الرابع�والثالث���للكومسيك

04 تقر�رالدورة�رقم�34�للكومسيك

من� كل� تنظيمها� يتولى� ال��� باألنشطة� اللجنة� رحبت� كما� ��47 �
مك�ب�تنسيق�الكومسيك،�ومركز�األبحاث�اإلحصائية�واالقتصادية�
واالجتماعية�والتدر�ب�للدول�اإلسالمية،�والمركز�اإلسالمي�لتنمية�
التجارة،�ومجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�﴿المؤسسة﴾،�والغرفة�
المواصفات� ومعهد� والزراعة،� والصناعة� للتجارة� اإلسالمية�
والمقاي�س�للدول�اإلسالمية�في�مجال�التجارة�ال���ت�وافق�مع�

اس��اتيجية�الكومسيك�منذ�الجلسة�الثالثة�والثالث���للكومسيك�

المشاركة�بشكل� المعنية� األعضاء� الدول� اللجنة�من� 50��طلبت�
تنسيق� مك�ب� يد� ع��� تنظيمها� المزمع� األنشطة� في� فعال�
واالجتماعية� واالقتصادية� اإلحصائية� األبحاث� الكومسيك،�ومركز�
التجارة،� لتنمية� اإلسالمي� والمركز� اإلسالمية،� للدول� والتدر�ب�
والغرفة� ﴿المؤسسة﴾،� للتنمية� اإلسالمي� البنك� ومجموعة�
المواصفات� ومعهد� والزراعة،� والصناعة� للتجارة� اإلسالمية�
تلك� دعت� كما� التجارة� مجال� في� اإلسالمية� للدول� والمقاي�س�

المؤسسات�إلرسال�دعوات�لدول�
OIC/COMCEC-FC�18�34�REP�15

األعضاء�قبل�اجتماعاتها�بف��ة�كافية�لضمان�مشارك�ها�

أنشطة�تمويل�التجارة
�66��وإذ�تحيط�اللجنة�علم�ً�مع�التقدير�بالذكرى�السنوية�العاشرة�
التجارة� وتعز�ز� التجاري� للتمويل� تقديرها� عن� وتعرب� للمؤسسة�
للتنمية� اإلسالمي� البنك� بمجموعة� الخاصة� التنمية� وأنشطة�
والمؤسسة� التجارة،� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� ﴿المؤسسة�
حشد� وكذلك� الصادرات﴾� وائتمان� االست�مار� لتأم��� اإلسالمية�
تمويل� أجل� من� التنمية� وشركاء� الدولية� السوق� من� األموال�

OIC/COMCEC-FC/34-18/REP 18�التجارة�وعمليات�التأم���
في�الدول�األعضاء،�مما�يسهم�في�تحقيق�هدف�التجارة�البينية�

لمنظمة�التعاون�اإلسالمي�بنسبة�25�

67��وإذ�تحيط�اللجنة�علم�ً�مع�التقدير�بأن�الموافقات�ال��اكمية�
للمؤسسة�والصرف�في�تمويل�التجارة�وصل�إلى�2�40�مليار�دوالر�
إجمالي� وأن� التوالي،� ع��� أمر�كي� دوالر� مليار� �31 و� أمر�كي�
موافقاتها�وصرفها�في�عام�2017�بلغ�9�4�مليار�دوالر�أمر�كي�و�

4�3�مليار�دوالر�أمر�كي�ع���التوالي�

68��وإذ�تشيد�اللجنة�بالجهود�ال���تبذلها�المؤسسة�في�تمويل�
المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�والدول�األعضاء�األقل�نمو�ً،�
وإذ�تحيط�علم�ً�بجهودها�الرامية�لتنويع�محفظتها�وتقديم�المز�د�
من�التمويل�للقطاع�الزراعي�الذي�له�تأث���مباشر�وبارز�ع���تحس���
اإلنتاجية�وإيجاد�فرص�العمل�وز�ادة�عائدات�التصدير�والتخفيف�

من�حدة�الفقر�

متطلبات� است�مال� إلى� األعضاء� الدول� اللجنة� تدعو� وإذ� ��69
للتنمية� اإلسالمي� البنك� مجموعة� مؤسسات� في� عضويتهم�
والمؤسسة� التجارة،� لتمويل� اإلسالمية� الدولية� ﴿المؤسسة�
تقوم� بحيث� الصادرات﴾� وائتمان� االست�مار� لتأم��� اإلسالمية�

مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�بتنفيذ�مهامها�بنجاح�

�70�وإذ�تحيط�اللجنة�علم�ً�بمبادرات�تعز�ز�التجارة�وتنمية�القدرات�
الر�ادية� ال���تعمل�المؤسسة�ع���تنفيذها�تحت�مظلة�برامجها�
المختلفة�بما�في�ذلك�مبادرة�المساعدة�من�أجل�التجارة�للدول�
العر�ية،�وال��نامج�الخاص�آلسيا�الوسطى،�وبرنامج�جسور�التجارة�

ب���أفر�قيا�والعالم�العر�ي،�وصندوق�التنمية�التجار�ة،�وبرنامج�
المعرفة�التجار�ة،�وبرنامج�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�في�
توعية� أجل� من� وذلك� التجار�ة� تنمية� ومنتدى� أفر�قيا،� غرب�

القطاعات�الخاصة�بأنشطة�المؤسسة�

بالجهود�ال���تبذلها�المؤسسة�في� �71��وإذ�تحيط�اللجنة�علم�ً�
مزج� خالل� من� السلع� لتطوير� المت�املة� التجار�ة� ال��امج� تنفيذ�
مجال� في� تدخالتها� مع� بها� الخاصة� التجارة� تمويل� تسهيالت�
المساعدة�الفنية�المتصلة�بالتجارة،�وطلبت�من�المؤسسة�وضع�

برامج�مماثلة�للسلع�االس��اتيجية�األخرى�

72��وإذ�تحيط�اللجنة�علم�ً�بجهود�المؤسسة�في�تنويع�األدوات�
المالية�اإلسالمية،�ودعم�برامج�التدر�ب�ع���التمويل�اإلسالمي�

وتعز�ز�الحلول�المالية�اإلسالمية�في�المحافل�الدولية�

ببناء� الخاصة� المؤسسة� ب��نامج� علم�ً� اللجنة� تحيط� وإذ� ��73
الدول� رابطة� بلدان� إلى� المقدم� المستوى� رفيعة� القدرات�
المستقلة�وأفغانستان�بشأن�الدخول�إلى�األسواق�في�إطار�برامج�
الدول� إلى� والمقدمة� بالتجارة� المتعلقة� الفنية� المساعدة�
اإلسالمي� التعاون� منظمة� مؤسسات� تناشد� وإذ� األعضاء،�

لالنضمام�إلى�هذه�الجهود�ودعمها�
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عملها� مجالي� خالل� من� بمهامها� المؤسسة� تضطلع�
الرئيسي�����1﴾�التمويل�التجاري،�2﴾�التنمية�التجار�ة��فع���
صعيد�التمويل�التجاري،�تُقدم�المؤسسة�التمويل�التجاري�
للحكومات�ذات�السيادة،�وشركات�القطاع���الخاص�والعام،�
خطوط� خالل� من� والمتوسطة� الصغ��ة� والمؤسسات�

التمويل�المقدمة�للبنوك�المحلية�واإلقليمية�

عام������������������������� في� إنشائها� منذ� المؤسسة� حققت� لقد�
2008�﴿1429�هـ﴾�إنجازات�ملحوظة�ع���صعيدي�التمويل�
الموافقات� إجمالي� بلغ� حيث� التجار�ة،� والتنمية� التجاري�
أمر�كي�و�5�34� ال��اكمية�والمدفوعات�9�43�مليار�دوالر�
إجمالي� بلغ� آخر،� صعيد� وع��� التوالي�� ع��� دوالر� مليار�
البنوك� من� الشركاء� من� المحصلة� ال��اكمية� المبالغ�
والمؤسسات�المالية�4�24�مليار�دوالر�أمر�كي،�بما�يعكس�
للمعامالت� التمويل� جذب� في� المحفز� المؤسسة� دور�
عن�ذلك،� األعضاء��فض�ً� الدول� لصالح� الضخمة� التجار�ة�
الدول� من� لعدد� التمويل� تقديم� في� المؤسسة� تستمر�
السنوات� المتعددة� اإلطار�ة� االتفاقيات� بموجب� األعضاء�
المعمول�بها�بالنسبة�للعديد�من�كبار�العمالء�السيادي��،�
تحقق� إفر�قيا� مبادرة� مثل� اإلقليمية� المبادرات� تزال� وال�

تقدم�ً�ملحوظ�ً�

�وع���الرغم�من�التحديات�العديدة�ال���واجهتها�المؤسسة�
للغاية،�وظلت� أداًء�مبهر�ً� أنها�حققت� إال� في�عام�2017�
مرنة�في�تنفيذ�مهامها�من�خالل�الحفاظ�ع���دعمها،�كما�

يتضح�من�تأث���وضرورة�تدخلها�في�الدول�األعضاء��وع���
موافقات� إجمالي� من� �%35 تخصيص� تم� النحو،� هذا�
إلى� إضافة� نمو�ً�� األقل� األعضاء� للدول� التجاري� التمويل�
الدول� ب��� التجارة� الموافقات� من� �%88 دعمت� ذلك،�

األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�

موافقات� كانت� سنوي،� أساس� ع��� المقارنة� حيث� ومن�
التمويل�التجاري�أع���بنسبة�10�%�في�عام�2017،�حيث�
�4�90 إلى� �2016 عام� دوالر�في� مليار� �4�44 ارتفعت�من�
مليار�دوالر�أمر�كي،�ع���الرغم�من�أن�بعض�الدول�األعضاء�
من�أفر�قيا�جنوب�الصحراء�الك��ى�ورابطة�الدول�المستقلة�
السل��� التأث��� في� المتمثل� التحدي� مواجهة� في� استمرت�
عامي�2015�و�2016� المنخفضة� السلع� المتبقي�ألسعار�
الز�ادة�في� تعكس� ذلك،� ومع� األجنبية�� العمالت� ونقص�
الموافقات�ع���التمويل�التجاري�التحسينات�المتواضعة�في�
النفط�واستقرارها�في� أسعار� ز�ادة� السوق،�ال�سيما� بيئة�

عام�2017�واستمرار�ذلك�ح���عام�2018�

خالل� من� اإلنمائي� تأث��ها� تعز�ز� في� المؤسسة� وتستمر� �
المعامالت� ع��� القائم� التجاري� الدعم� نموذج� عن� التخ���
ت��امل� حيث� ال��امج؛� ع��� القائم� النهج� ع��� واالعتماد�
عمليات�التمويل�التجاري�مع�التنمية�التجار�ة�وبناء�القدرات�
ذلك،� إلى� وباإلضافة� اإلنمائي�� األثر� مضاعفة� أجل� من�
تواصل�المؤسسة�الوفاء�بال��اماتها�والحفاظ�ع���تضامنها�
للتنمية� األساسية� القطاعات� بشأن� األعضاء� الدول� مع�

والزراعة� الطاقة� سيما� وال� واالجتماعية،� االقتصادية�
واستفادة�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�من��التمويل�

�
استدامة�الحصول�ع���الطاقة

�يعت���الحصول�ع���الطاقة�محرك�ً�رئيسي�ً�للتنمية�االقتصادية�
واالجتماعية؛�ذلك�أن�إمدادات�الطاقة�لها�تأث��ات�متعددة�
الغذائي،� اإلنتاجية،�وصحة�األفراد،�والتعليم،�واألمن� ع���
وما�إلى�ذلك��ووفق�ً�للتقديرات،�فإن�3�مليار�شخص�حول�
بدون�كهر�اء�وأك���من�95%�منهم�في� يعيشون� العالم�
أفر�قيا�جنوب�الصحراء�الك��ى�أو�في�آسيا�النامية،�و%84�
التحتية� البنية� إلى� االفتقار� ويعد� الر�فية�� المناطق� في�
والحصول�ع���الطاقة�من�ضمن�األسباب�الرئيسية�لضعف�

أداء�القطاع�في�هذه�المناطق�

ولذلك،�فإن�تحس���القدرة�ع���الحصول�ع���الطاقة�أمر�
اقتصادية� تنمية� تحقيق� إلمكانات� العنان� إلطالق� ضروري�
واجتماعية�أسرع��وفي�هذا�السياق،�تعت���المؤسسة�دعم�
في� الس��اتيجيتها� األساسية� الركائز� أحد� الطاقة� قطاع�
تظل� المنطلق،� هذا� ومن� األعضاء�� الدول� في� تدخالتها�
إمدادات� لتأم��� التمويل� لتوف��� ثابت�ً� شر�ك�ً� المؤسسة�
الكهر�اء� توليد� استقرار� ع��� الحفاظ� أجل� من� الوقود�
والوصول�إلى�عدد�كب���من�السكان�المحروم����﴿انظر�الرسم�

البياني�أدناه﴾�
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تطور�محفظة�الطاقة�الخاصة�بالمؤسسة�خالل�السنوات�العشر�الماضية

الشكل�2��محفظة�تمويل�الطاقة�الخاصة�بالمؤسسة�2008���2017

المبلغ�بالمليون�دوالر�امر�كي عدد�العمليات
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1400
1200
1000

800
600
400
200

0

تمويل�المؤسسة�للطاقة�أع���5�بلدان�مستفيدة�في�عام�2017�

�الشكل�1��تمويل�المؤسسة�للطاقة�أع���5�دول�مستفيدة�في�عام�2017

مصرباكستان بنجالديش جيبوتى السنغال

مليون�دوالر�أمر�كي��

1,175

1,000 650

225

122

وفي�العديد�من�الدول�األعضاء�حيث�ال�يرغب�العديد�من�الممول���في�تمويل�عمليات�الطاقة�الكب��ة�الحجم،�يلعب�الدعم�الذي�تقدمه�المؤسسة�دور�ً�حاسم�ً�لحشد�الموارد�من�
األسواق�الدولية�لتمويل�صفقات�الطاقة�الجماعية��وع���مر�السن��،�اك�سبت�المؤسسة�خ��ة�كب��ة�في�هذا�القطاع��

وفي�عام�2017،�انتعش�تمويل�قطاع�الطاقة�بالدوالر،�مما�يعكس�أسعار�النفط�األك���استقرار�ً،�وكذلك�الطلب�الم��ايد�ع���تمويل�النفط�من�بعض�الدول�األعضاء��ومع�ذلك،�
ومن�الناحية�التار�خية�فإن�حجم�التمويل�كان�أع���بك����خالل�ف��ة�ارتفاع�أسعار�النفط�﴿2012�2015﴾��وقد�أثرت�هذه�البيئة�ع���اتجاه�المؤسسة�لتمويل�قطاع�الطاقة،�مما�أسفر�

عن�النتائج�التالية�

شكل�تمويل�منتجات�الطاقة�77�%�من�إجمالي�الموافقة�في�عام�2017،�بالتوازن�ب���تمويل�النفط�الخام�والمنتجات�النفطية� �•
يعود�الجزء�األك���من�التمويل�المرتبط�بالطاقة�لدول�منطقة�الشرق�األوسط�وشمال�أفر�قيا�وآسيا�وأفر�قيا�جنوب�الصحراء�الك��ى� �•
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الشكل�3��الدول�المستفيدة�من�التمويل�الزراعي�المقدم�من�المؤسسة�في�عام�2017

أك���5�دول�مستفيدة�من�التمويل�الزراعي�المقدم�من�المؤسسة�﴿%﴾

بوركينا�فاسو إندونيسيا الكام��ون كوت�ديفوار غامبيا

%27

%8
%4

%25

%24

الزراعة�واألمن�الغذائي
الدول� تُساعد� ال��� السلع� الزراعة�في�تغطية� المؤسسة�في�قطاع� �تواصل�تدخالت�
األعضاء�ع���توف���فرص�عمل�وتحس���اإلنتاجية�وتخفيف�وطأة�الفقر�وتعز�ز�األمن�
الغذائي�في� لتحقيق�األمن� المؤسسة�تقدم�دعم�ً�كب���ً� بالذكر�فان� الغذائي��وجديرٌ�
التجاري� التمويل� محفظة� من� كب��� جزء� تخصيص� يتم� حيث� الصحراء،� جنوب� أفر�قيا�
للقطاع�الزراعي،�مما�يؤثر�بقوة�ع���تعز�ز�األمن�الغذائي�في�البالد��وفي�واقع�األمر،�
تُشكل�الزراعة�الحصة�األك���﴿59%﴾�من�محفظة�التمويل�التجاري�الخاصة�بالمؤسسة�
الزراعي�يعتمد�في�المقام� في�أفر�قيا�جنوب�الصحراء��وع���الرغم�من�أن�التمويل�
األول�ع���المحاصيل�المدرة�للنقود�﴿كالقطن�والفول�السوداني﴾،�إال�أنه�يُساعد�في�
تعز�ز�األمن�الغذائي،�حيث�يستخدم�المزارعون�جزء�ً�من�المدخالت�الزراعية�الممو�لة�في�
زراعة�المحاصيل�الغذائية��وباإلضافة�إلى�ذلك،�يُتيح�التمويل�للمزارع���الحصول�ع���
مدفوعات�في�أوقات�محددة�مقابل�المحاصيل�ال���يُنتجونها،�األمر�الذي�يُحسن�من�

دخل�أُسرِهم�

�إلى�جانب�التدخالت�ال���ت�م�في�أفر�قيا�جنوب�الصحراء،�وسعت�المؤسسة�نطاق�
تمويلها�ليشمل�السكر�وز�ت�النخيل�﴿إندونيسيا﴾�وكذلك�األرز�والقطن�﴿تركيا﴾�

�ونقدم�فيما�ي���بيان�بعض�التداب���المتخذة�لتعز�ز�األمن�الغذائي�وتقديم�مز�د�من�
الدعم�لقطاع�الزراعة�

•�التعاون�والشراكة�مع�إدارة�الزراعة�بالبنك�اإلسالمي�للتنمية�للتعاون�بشأن�تعز�ز�
تمويل�القطاع�الزراعي�في�الدول�األعضاء

•�الشراكة�مع�منظمة�األمن�الغذائي�اإلسالمية�التابعة�لمنظمة�التعاون�اإلسالمي
•�تقديم�حلول�تجار�ة�مت�املة

•�ر�ط�المنتج���مباشرة�بالمش���ن�في�الدول�األعضاء

�بلغ�إجمالي�الموافقات�لقطاع�الزراعة�في�عام�2017�9%�من�المحفظة،�حيث�حصل�
والمشروعات� الطاقة� قطاعي� بعد� المحفظة� من� تخصيص� أك��� ثالث� ع��� القطاع�
15�عملیة�لقطاع� الصغ��ة�والمتوسطة��وخالل�عام�2018،�وافقت�المؤسسة�علی�
يُرجى� الدول،� التوز�ع�حسب� ع��� األعضاء��ولالطالع� الدول� 6�دول�من� الزراعة�في�

الرجوع�إلى�الشكل�3�
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ونوضح�فيما�ي���بيان�السمات�الرئيسية�لتمويل�المؤسسة�في�هذا�القطاع�
•��ت�سم�المحفظة�الزراعية�بالتوازن�ب���السلع�األساسية�المهمة�﴿مثل�السكر�الخام�
والمكرر�واألسمدة�والمدخالت�الزراعية�األخرى﴾�ودعم�السلع�التصدير�ة�الرئيسية�

﴿مثل�القطن�والفول�السوداني�والحبوب﴾؛

•��استأثرت�أفر�قيا�وآسيا�بأك���حصة�في�هذه�المحفظة،�والمستفيدون�الرئيسيون�
فيها�هم�بوركينا�فاسو�والكام��ون�وكوت�ديفوار�وغامبيا�وإندونيسيا�

حصول�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�ع���التمويل
لالقتصاد� الرئيسية� المكونات� أحد� والمتوسطة� الصغ��ة� المشروعات� قطاع� يُعت���
الحقيقي�في�الدول�األعضاء،�خاصة�وأن�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�تقوم�بدور�
كب���في�عملية�توف���فرص�العمل�وتحقيق�اإليرادات��وبالنظر�إلى�العقبات�ال���تواجه�
هذا�القطاع�في�الحصول�ع���التمويل�والتحديات�ال���تواجهها�المؤسسة�للوصول�إلى�
الواجبة� العناية� وت�لفة� المسافة،� ﴿بُعد� مباشرة� والمتوسطة� الصغ��ة� الشركات�
وُمعالجة�عملية�االئتمان،�والمراقبة،�وما�إلى�ذلك﴾،�تسعى�المؤسسة�إلى�توف���حلول�
مع� اس��اتيجية� شراكات� إقامة� خالل� من� والمتوسطة� الصغ��ة� للمشار�ع� تجار�ة�
هذا� ومن� التمويل�� خطوط� توسيع� خالل� من� وإقليمية� محلية� مالية� مؤسسات�
الصغ��ة� المشروعات� لتنمية� مالية� مؤسسات� مع� الشراكة� تحديد� تم� المنطلق،�

والمتوسطة�كواحدة�من�ركائز�اس��اتيجية�المؤسسة�للعشر�سنوات�المقبلة�

الدول� في� والمتوسطة� الصغ��ة� المشروعات� أك���من� عدد� إلى� الوصول� أجل� �من�
األعضاء،�تُقدم�المؤسسة�تمويل�المرابحة�للمؤسسات�المالية�المحلية،�وال���بدورها�
تقدم�التمويل�إلى�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�وعمالء�القطاع�الخاص��وهذا�ال�
تعز�ز� ع��� أيض�ً� يساعد� بل� التمويل�فحسب،� ع��� للحصول� توف���فرص� يساهم�في�
الخدمات�المصرفية�اإلسالمية،�حيث�يتم�تقديم�أدوات�التمويل�اإلسالمي�في�البنوك�

الشر�كة�

جمع�الموارد�من�أجل�التمويل�التجاري
يمثل� األسواق،�مما� الجديدة�في� الحقائق� است�نائي�ً�من�حيث� عام�ً� عام�2017� كان�
المعهودة� بالوت��ة� التجاري� التمويل� لعمليات� األموال� توف��� لعملية� ناشئة� تحديات�

ذاتها�

�السر�ع�� التمويل� ع��� السيادي��� المؤسسة� عمالء� الم��ايد�من�قبل�كبار� الطلب� �
وكذلك�جهودهم�في�جمع�األموال�من�أسواق�رأس�المال�من�خالل�إصدار�الصكوك،�
األخرى،� والبنوك� المالية� المؤسسات� قبل� من� المقدم� التمويل� مع� والمنافسة�
السلع� أسعار� انخفاض� استمرار� جانب� إلى� التمويل،� بت�اليف� المتعلقة� والضغوط�
جمع� في� إلى�صعوبة� وأدت� المؤسسة� واجهتها� تحديات� جميعها� تمثل� األساسية�

األموال�المستهدفة�من�شركائها�في�السوق�خالل�عام�2017�

وعلی�الرغم�من�التحدیات�المذکورة�أعاله،�نجحت�المؤسسة�خالل�عام�2017�في�جمع�
ما�مجموعھ�3�ملیارات�دوالر�أمر�کي�من�داخل�مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�وشرک
ائھ�في�السوق�لتمویل�23�عملیة�مشترکة�لصالح�12�دولة�من�الدول�األعضاء��ويمثل�
هذا�المستوى�من�األموال�المجمعة�ما�يقرب�من�81%�من�إجمالي�التمويل�التجاري�

الذي�تُقدمه�المؤسسة�لعمالئها�هذا�العام�

الزمن،� لعقد�من� الممتدة� خ��اتها� المؤسسة،�من�خالل� اآلن�فصاعد�ً،�ستُعزز� ومن�
لجمع� جديدة� مبت�رة� آليات� وتست�شف� االس��اتيجي��� الشركاء� مع� الطويلة� عالقتها�
من� مستغلة� غ��� جديدة� وأنواع� جديدة� أسواق� وتستهدف� األسواق� من� األموال�

المست�مر�ن�المهتم���بأصول�التمويل�التجاري�

تعبئة�الموارد�من�أجل�التنمية�التجار�ة
تشمل�مصادر�تعبئة�الموارد�الخاصة�بالتنمية�التجار�ة�جمع�الموارد�لصندوق�التنمية�
التجار�ة� التنمية� المؤسسة�ألنشطة� الدخل�من� التجار�ة�وتخصيص�نسبة�من�صافي�
الجهات� من� وغ��ها� للتنمية� اإلسالمي� والبنك� المؤسسة� من� األخرى� والمساهمات�
للشركاء،�مثل�اإلطار� للمشار�ع�والرعايات��وسيكون� الموجهة� للمنح�والمنح� المانحة�
�﴾BADEA﴿�والمصرف�العر�ي�للتنمية�االقتصادية�في�أفر�قيا�﴾EIF﴿�المت�امل�المعزز
وغ��هما�من�الشركاء�غ���التقليدي���مثل�المراكز�البحثية�والمؤسسات،�دور�أساسي�في�
السنوات�القادمة�لز�ادة�تعبئة�الموارد�المالية�من�أجل�التدخالت�الهادفة�إلى�تحقيق�
بقيمة� موارد� جمع� من� �2017 عام� في� المؤسسة� تمكنت� ولقد� التجار�ة�� التنمية�

950,000�دوالر�أمر�كي�لمبادرات�تنمية�التجارة�
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اس��اتيجيتها� إطار� وفي� التجار�ة� التنمية� لمجال� بالنسبة�
حلو�ً� المؤسسة� تُقدم� �،2025�2016 حديث�ً� المعتمدة�
تجار�ة�مت�املة�تجمع�ب���التمويل�التجاري�وعناصر�التنمية�
التجار�ة�المصممة�للتصدي�لبعض�تحديات�التنمية�التجار�ة�
المؤسسة� تمزج� الصدد،� هذا� وفي� األعضاء�� الدول� في�
برامج� ذلك� في� بما� التجار�ة،� التنمية� مجال� في� تدخالتها�
المساعدة�الفنية�المتعلقة�بالتجارة�﴿TRTAs﴾�الخاصة�بها،�
مع�حلول�التمويل�التجاري�ال���تقدمها�في�عملية�تصميم�

وتنفيذ�برامج�الت�امل�والتنمية�المحلية�واإلقليمية�

المت�املة�� التجار�ة� ال��امج� األمثلة�ع��� ي���بعض� وفيما�
﴿1﴾�برنامج�تنمية�صادرات�القهوة�اإلندونيسية�﴿2﴾�برنامج�
تخفيف� برنامج� �﴾3﴿ األفر�قية� العر�ية� التجارة� جسور�
الصغ��ة� المشروعات� برنامج� �﴾4﴿ األفالتوكس���في�غامبيا�
المشار�ع� جميع� وت�ضمن� إفر�قيا�� غرب� في� والمتوسطة�
التصدي� بهدف� التجاري� والتمويل� التجار�ة� التنمية� عناصر�
حد� ع��� والدول� القطاع��� يواجهان� مزدوج��� لتحدي���
والوصول� التمويل� ع��� الحصول� محدودية� مثل� سواء،�
القطاعية� التنافسية� القدرة� وتطوير� الدولية� لألسواق�
القدرات� تنمية� برامج� تنفيذ� خالل� من� وذلك� واإلقليمية،�

واتخاذ�تداب���تيس���العمليات�التجار�ة�

والمشار�ع� المبادرات� عامة� وبصفة� ي��� فيما� ونعرض�
الحالية�في�محفظة�تنمية�التجارة�واألعمال�

برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�األفر�قية

ال�تعكس�جسور�التجارة�ال���تر�ط�ب���الدول�العر�ية�واألفر�قية�األعضاء�في�منظمة�التعاون�اإلسالمي�إمكانات�
التجارة�ب���المنطقت����ونتيجة�لذلك،�اتفقت�المؤسسة�وبرنامج�الصادرات�السعودية�والمصرف�العر�ي�للتنمية�
االقتصادية�في�إفر�قيا�والمؤسسة�اإلسالمية�للتأم���ع���االست�مار�وائتمان�الصادرات�ع���تأسيس�منصة�شراكة�
ب��� الداخلية� التجارة� تعز�ز� التجارة�اإلقليمية�بهدف� لتعز�ز� برنامج� القضية�وذلك�من�خالل�وضع� لمعالجة�هذه�

المنطقت����

�وبعد�اإلطالق�الرسمي�لهذا�ال��نامج�خالل�الف��ة�من�22�23�ف��اير�2017،�اتجه�ال��ك���نحو�تأسيس�لجنة�توجيهية�
ع���مستوى�مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�لدمج�ال��امج�والمبادرات�المختلفة�ألعضاء�المجموعة�في�إطار�هذا�
ال��نامج��وفي�هذا�الصدد،�أنشأ�رئيس�البنك�اإلسالمي�للتنمية�لجنة�توجيهية�معنية�ب��نامج�جسور�التجارة�العر�ية�
األفر�قية�الخاص�بالبنك�اإلسالمي�للتنمية�لتنسيق�عمليات�التدخل�الخاصة�بمؤسسات�البنك�اإلسالمي�للتنمية�
لمجلس� األول� االجتماع� انعقد� ع���ذلك،� األفر�قية��وعالوًة� العر�ية� التجارة� برنامج�جسور� إطار� ومجمعاته�في�
حوكمة�برنامج�جسور�التجارة�العر�ية�األفر�قية�في�1�و2�نوفم���2018،�حيث�ت�ولى�المؤسسة�،�ومنذ�إطالق�
ع���ما� أمثلة� إال� التالية�ما�هي� المشروعات�واألنشطة��واألنشطة� تنفيذ�مختلف� إلى� الرامية� الجهود� ال��نامج،�

اضطلع�به�ال��نامج�منذ�إطالقه،�في�ح���يتم�تصميم�أنشطة�أخرى�﴿أو�يتم�تنفيذها�حاليا�أو�أي�منهما﴾�

•�الدورة�األولى�من�لقاء�البائع���والمش���ن�في�قطاعي�للمستحضرات�الصيدالنية�واألجهزة�الطبية،
•�لقاء�البائع���والمش���ن�في�قطاع��المنتجات�الغذائية،

•�المجموعة�االقتصادية�لدول�غرب�أفر�قيا���منتدى�أعمال�الوحدة�الفنية�التفاقية�أغادير،
•�المنتدى�الخاص�بـ��ترويج�للصادرات�العر�ية�في�األسواق�األفر�قية�،

•�المنتدى�األول�للتمويل�التجاري�اإلفر�قي�العر�ي
•�الدورة�الثانية�من�لقاء�البائع���والمش���ن�في�قطاعي�للمستحضرات�الصيدالنية�واألجهزة

���﴿ديسم���2018﴾�
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برنامج�مبادرة�المساعدة�من�أجل�التجارة�للدول�العر�ية

بهدف�ال��نامج�الى�تعز�ز�التعاون�والت�امل�التجاري��ب���الدول�العر�ية�وبقية�العالم��
وتولت�المؤسسة�زمام�المبادرة�لتصميم�برنامج�لتنمية�التجارة�اإلقليمية�وتنفيذه�مع�
ال��ك���بشكل�خاص�ع����تعز�ز�الت�امل�اإلقليمي��لدعم�النمو�االقتصادي�والتنمية��
وقد�شهد�شهر�ديسم���2013�اطالق�برنامج�مبادرة�المساعدة�من�أجل�التجارة�للدول�
العر�ية��وبشكٍل�أك���تحديد�ً،�ت�مثل�أهداف�برنامج�مبادرة�المساعدة�من�أجل�التجارة�

للدول�العر�ية�فيما�ي����

•�تعز�ز�القدرة�التنافسية�اإلقليمية�من�خالل�إصالح�السياسات�التجار�ة�وتعز�ز�
القدرات�المؤسسية�لمؤسسات�دعم�التجارة؛

•�تعز�ز�جانب�العرض�التجاري�وت�امل�سلسلة�القيمة؛
•�تعز�ز�قدرة�منظمات�التعاون�التجاري�اإلقليمية�وشبه�اإلقليمية�ع���تحس���إدارة�

سياسات�وبرامج�الت�امل�التجاري�

وقد�تم�االختيار�ع���خمس�هيئات�تابعة�لألمم�المتحدة�﴿منظمة�العمل�الدولية�ومركز�
المتحدة� األمم� وبرنامج� والتنمية� للتجارة� المتحدة� األمم� ومؤتمر� الدولية� التجارة�
اإلنمائي�ومنظمة�األمم�المتحدة�للتنمية�الصناعية﴾�والبعثات�الدائمة�للدول�العر�ية�
في�جنيف�والمؤسسة�اإلسالمية�لتنمية�القطاع�الخاص�ومركز�تدر�ب�التجارة�الخارجية�
في�مصر�باعتبارها�هيئات�تنفيذية�لل��نامج��وتهدف�المشروعات�المق��حة�والمنفذة�
إلى�مساعدة�الدول�األعضاء�ع���وضع�اس��اتيجيات�التصدير�الوطنية�وتحس���قدراتها�

المؤسسية�والبشر�ة�في�مجال�تعز�ز�التجارة�وتيس��ها�

نماًء�و9�دول� أقل� ﴿4�دول� عر�ية� لصالح�19�دولة� اآلن�28�مشروع�ً� ح��� �ُعتمد� �
للتو،�في� انتهى� الذي� ال��نامج،� يخضع� الدخل﴾�� دول�مرتفعة� و6� الدخل� متوسطة�

الوقت�الحالي�لتقي�م�مستقل،�وستُصمم�في�أعقابه�المرحلة�الثانية�

مبادرة�تبادل�المعارف�والخ��ات�في�غينيا��

�الر�ط�العكسي�هو�شكل�من�أشكال�تصميم�وتنفيذ�المساعدة�الفنية�لمجموعة�البنك�
اإلسالمي�للتنمية،�والذي�من�خالله�تستطيع�مجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�تسهيل�
نقل�المعارف�والخ��ات�من�دولة�عضو�إلى�أخرى��وقد�وقع�االختيار�ع���تونس�بفضل�
ما�تملكه�من�خ��ة�واسعة�في�دعم�تنمية�القطاع�الخاص�من�خالل�السياسات�وال��امج�

الحكومية�المختلفة�لت�ون�البلد�المزود،�ويمثلها�في�هذا�المشروع�الوكالة�التونسية�
للتعاون�الف����يهدف�المشروع�إلى�تطوير�سالسل�القيمة�لقطاعي�المانجو�والكاجو�
في�جمهور�ة�غينيا��وتعمل�المؤسسة�والبنك�ومصرف�باديا�وبرنامج�اإلطار�المت�امل�
في� للبدء� ال��تيبات� كل� إتمام� ع��� العالمية� التجارة� لمنظمة� التابع� �﴾EIF﴿ المعزز�

تنفيذه��

المتعلقة� الفنية� المساعدة� تدخالت� ع��� األولى� األمثلة� أحد� المشروع� ويعت���هذا�
بالتجارة�لمجموعة�البنك�اإلسالمي�للتنمية�المقرر�تنفيذها�تحت�مظلة�برنامج�جسور�
التجارة�العر�ية�األفر�قية�الذي�يتماشى�مع�الهدف�العام�ل��نامج�تسهيل�إنشاء�شراكة�

تجارة�وعمل�جديدة�فيما�ب���دول�المنطقة�المستهدفة�

المانجو� قيمة� تحس���سالسل� ع��� المشروع� يعمل� أن� المتوقع� لذلك،�من� ونتيجة�
الصغ��ة� شركات� لدى� والتسويق� األعمال� قدرات� وتعز�ز� البالد،� في� والكاجو�

والمتوسطة،�من�خالل�دعم�جودة�الشركات�الصغ��ة�والمتوسطة�وتطوير�منتجاتها�

�االنطالق�نحو�التصدير��في�جمهور�ة�السنغال�����
برنامج�دعم�قدرات�التجارة�الدولية�والوصول�إلى�

األسواق�الخارجية

��االنطالق�نحو�التصدير��هو�برنامج�تدر�ب�مدر����أُعد�بالتعاون�مع�مك�ب�تيس���
التجارة�الكندي�يهدف�إلى�دعم�تطوير�القدرات�البشر�ة�في�مجال�التجارة�الدولية�في�
السنغال��ويت�ون�هذا�ال��نامج�من�مكون���يركز�أولهما�ع���تأسيس�منصة�لتدر�ب�
المصدر�ن�للوكالة�السنغالية�ل��ويج�الصادرات��ومؤسسات�دعم�التجارة�األخرى�في�
السنغال�وتدر�ب�المدر����الذين�يمكنهم�ضمان�استدامة�ال��نامج��كما�يهدف�أيض�ً�
إلى�تمك���الوكالة�السنغالية�ل��ويج�الصادرات�ع���تقديم�خدمات�التدر�ب�والدعم�
المتعلقة�بالتجارة�إلى�المصدر�ن�السنغالي���في�مختلف�القطاعات�لمساعدتهم�ع���
في� سنغالية� شركة� �30 تدر�ب� تم� الصدد،� هذا� وفي� التصدير�ة�� أنشطتهم� تنمية�
هذا� خالل� من� تدر�بهم� تم� الذين� المدر���� ع��� اعتمادا� وذلك� �2018 أغسطس�

المشروع�

أما�المكون�اآلخر�من�المبادرة�المق��حة�المنفذة�مؤخر�ً�في�2018�ف��كز�ع���إعداد�
قدرات�الشركات�الصغ��ة�والمتوسطة�السنغالية�وتعز�زها��ويهدف�هذا�المكون�إلى�
تمك���تلك�الشركات�باألدوات�والمعرفة�الالزمة�ال���من�شأنها�أن�تسهم�في�تقديم�
أمام� المنافسة� تدخل�في�سباق� ح��� بطر�قة�فعالة� الكندية� السوق� إلى� منتجاتها�

الشركات�األخرى�والسماح�لها�باستغالل�فرص�التصدير�المحتملة�الجديدة�

OIC/COMCEC/34-18/D(16)



11

برنامج�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�
في�غرب�إفر�قيا�

برنامج� عن� عبارة� هو� إفر�قيا� غرب� في� والمتوسطة� الصغ��ة� المشروعات� برنامج�
لسد�فجوة� ويهدف� التجارة� تمويل� وب��� واألعمال� التجارة� تطوير� ب��� يجمع� مت�امل�
التمويل�� ع��� الحصول� وتسهيل� والمتوسطة� الصغ��ة� للشركات� التجاري� التمويل�
وأرسلت�المؤسسة�بعثة�است�شافية�وتقصي�الحقائق�إلى�غرب�أفر�قيا�في�أغسطس�
2017�بهدف�الحصول�ع���فهم�واضح�ألسباب�عدم�استفادة�المشروعات�الصغ��ة�
والمتوسطة�ع���النحو�المتوقع�من�خطوط�التمويل�المقدمة�إلى�البنوك�حيث�التقى�
أصحاب� ﴿20﴾�من� عشر�ن� أك���من� الحقائق�مع� تقصي� بعثة� خالل� المؤسسة� وفد�
المصلحة�في�توجو�وبن���وبوركينا�فاسو�والسنغال�وكوت�ديفوار�من�أجل�الوقوف�
ع���احتياجات�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�في�المنطقة�وكيف�يمكن�أن�ت�ون�
تدخالت�المؤسسة�المالية�الدولية�في�محلها�من�أجل�توليد�مز�د�من�القيمة��وبناًء�
التجار�ة� يتب���أن�هناك�حاجة�ملحة�﴿بالنسبة�لألعمال� للبعثة،� الرئيسية� النتائج� ع���
والتنمية﴾�لتصميم�وإطالق�برنامج�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�في�غرب�أفر�قيا�

التابع�للمؤسسة�

ويتضمن�ال��نامج�الذي�أُطلق�في�5�سبتم���2018�في�بوركينا�فاسو�نشر�أدوات�مثل�
بناء�القدرات�للمؤسسات�المالية�الشر�كة�وكذلك�المشروعات�الصغ��ة�والمتوسطة�
البنوك� في� التجارة� تمويل� خطوط� ووضع� القروض� ع��� الحصول� إجراءات� ودعم�
الشر�كة��وبناًء�ع���الموافقة�األخ��ة�ع���خط�التمويل�إلى�بنك�كور�س�السنغال،�

سيتم�تنفيذ�مشروع�تجر����مع�بنك�كور�س�في�السنغال�وبوركينا�فاسو�

برنامج�معالجة�آفة�األفالتوكس���في�غامبيا�

�هذا�المشروع�الذي�يجري�تنفيذ�مرحلته�التجر�بية�منذ�شهر�يونيو�2018�هو�عبارة�عن�
الفول� قطاع� لدعم� الفنية� والمساعدة� التجارة� تمويل� ب��� يجمع� مت�امل� مشروع�
االفالسيف� مادة� من� طن� �100 بشراء� المشروع� ويتعلق� غامبيا�� في� السوداني�

واستخدامه�في�حقول�الفول�السوداني�بمساحة�تبلغ�5000�هك�ار�خالل�المواسم�

السوداني� الفول� وسيتم�شراء� االفالتوكس���� آفة� لمحار�ة� و2019� �2018 الزراعية�
المحصود�عندما�يتم�التحقق�من�خلوه�من�األفالتوكس���من�المزارع���بعالوة�قدرها�
10%�عن�سعر�المع���ع���البوابة�الزراعية��وسيُصدر�الفول�السوداني�المعالج�الذي�
يبلغ�حوالي�20%�من�إجمالي�المحصود�إلى�االتحاد�األوروبي�بسعر�أع���بنسبة�%30�

للطن�عن�عام�2016�

�يهدف�تطوير�المشروع�إلى�تحس���سبل�عيش�مزارعي�الفول�السوداني�في�غامبيا�من�
تلوث� انخفاض� بفضل� السوداني� الفول� إليرادات� التصدير�ة� القيمة� ز�ادة� خالل�

األفالتوكس���في�كامل�سلسلة�قيمة�الفول�السوداني�
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