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 ا التقرير املوجزهذ علىعامة ة نظر  .1

 .2012 سنة انتهتعلى مدى مخس سنوات  نُفذو  2008ة سن أِقرعن الربانمج اخلاص لتنمية إفريقيا الذي  موجز تقرير اهذ .1
  .استمرإال أن تنفيذ املشاريع املعتمدة  ،2012يف نوفمرب  االعتمادات انتهاءعلى الرغم من و 

اليت عقدت يف مكة  اإلسالمي التعاونن القمة االستثنائية الثالثة ملنظمة عالتوصية ابلربانمج اخلاص لتنمية إفريقيا  صدرت .2
ة األمراض واألوبئالقضاء على األمية و  حموملعاجلة الفقر وبناء القدرات و  2005اململكة العربية السعودية يف ديسمرب  ،املكرمة

 .2008ال يف يناير لسن ابتماع وزاري عقد يف داكار يف اج إقرارهبعد  وأُعد الربانمج وأُطلقيف البلدان األعضاء يف أفريقيا. 
وجاء الربانمج خلفاً لربانمج آخر مماثل هو "إطار البنك اإلسالمي للتنمية للتعاون من أجل أفريقيا" )إعالن واجادوجو( الذي 

  .2007 - 2003 فرتةالاألفريقية جنوب الصحراء يف  البلداننّفذه البنك لصاحل 

 والسن ال يبويتوج القمر وجزر وتوغو وتشاد فاسو وبوركينا وبنني أوغندا: يه اإفريقي بلدا 22 فريقياأالربانمج اخلاص لتنمية أفاد  .3
 والنيجر وموزمبيق تانياوموري ومايل ديفوار وكوت والكامريون بيساو وغينيا وغينيا وغامبيا وال ابون والصومال وسرياليون والسودان
 .ونيجرياي

لدان فإن دعم البنك املتواصل للب ،جعل األسواق تعمل من أجل التنميةإىل  راميالللبنك  منوذج األعمال اجلديديف ضوء  .4
سل القيمة سال القائمة على القطريةمن خالل اسرتاتيجيات الشراكة  حققيت ،مبا يف ذلك البلدان األفريقية ،األعضاء فيه

 زر املالديف وامل رب.ابون إىل جانب تركيا وج ال وفريقي هأ بلدمن هذا النوع ل اتسرتاتيجياال أوىلجيري حالياً صياغة و  العاملية.

، يف القسم الثاين قياالربانمج اخلاص لتنمية إفريلتنفيذ  وصفيليها  ،العامةة نظر ال أوهلا هذهإىل ثالثة أقسام  النبذةهذه نقسم وت .5
نظرة الثالث  رد القسمو يو  .االعتماداتوما ميكن توقعه من مجيع  اعُتمدزم به وما التُ  جييب على ثالثة أسئلة حول ماالذي 

دعم سي سل القيمة العاملية، الذيعلى سال القائمةالشراكة القطرية  اتاسرتاتيجيأال وهو  ،ج اجلديد للبنكهعامة على الن
سل سالنك القائم على البمنوذج فاصيل حول زيد من التويرد امل. األعضاء، مبا يف ذلك البلدان األفريقية هبلدانالبنك من خالله 

 .1يف امللحق وأداة التصفية القيمة العاملية 

 الربانمج اخلاص لتنمية إفريقياتنفيذ  .2
 به؟ مالتز  ماذا  2-1

ه / 1433 - 1429مخس سنوات ) ىدوالر أمريكي على مد مليار 4خصصت جمموعة البنك لتنفيذ الربانمج  .6
 يأ ،كافةالربانمج كياانت جمموعة البنك   تدعمو  .أي ضعف املبلغ املخصص إلعالن واغادوغو ،(2008-2012

الدولية  كيان التمويل التجاري )املؤسسةو  ،صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةو  ،الذي يوفر التمويل العادي ،نفسه البنك
قدمت و وانفذة القطاع اخلاص يف جمموعة البنك )املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص(.  ،التجارة(اإلسالمية لتمويل 



 
 

ب بناء بينما قدم املعهد اإلسالمي للبحوث والتدري ،اً إسالمي اً املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات أتمين
 القدرات يف جمال التمويل اإلسالمي.

مليار دوالر أمريكي من صندوق  1.3ها مبا في ،مليار دوالر أمريكي من إمجايل التمويل من املوارد العادية للبنك 2.8املائة أو يف  70 ُخصص حنو  .7
 من أجل العمليات املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةمليون دوالر أمريكي( من  1.07املائة إضافية )يف  27و، التضامن اإلسالمي للتنمية

مليون دوالر  0.12املائة )يف  3و ،التجارية
 أمريكي( من املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع

ملؤسسة اإلسالمية ا ختصصمل و  .اخلاص
ل اً مبلتأمني االستثمار وائتمان الصادرات 

ل كقدمت ت طية أتمينية لعمليات   بل ،اً حمدد
املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل من 

املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع و التجارة 
 اخلاص.

 
 خطة التمويل على مستوى اجملموعة. 1اجلدول عرض يو 

 ؟اعت مدماذا   2-2
مع هناية الربانمج يف  .8

نوفمرب  12ه، )1433
 إمجايلبلغ ( 2012

اعتمادات جمموعة البنك 
مليار دوالر أمريكي  5.01
عملية )متويل  480 لتمويل

مشاريع، وعمليات يف جمال 
 املخصصة. املبالغمن  %125 "معدل إجناز" بلغهذه االعتمادات  مثلت(. وقد 2)انظر اجلدول  التجارة والوقف(

 ؟اكن توقعهاملم النتائجما  2-3

تنفيذ هذه  االنتهاء منإلظهار بعض املخرجات املتوقعة عندما لربانمج ل تاعتمداليت  املشاريع حملة عنهذا القسم  يعطي .9
قد أنشئت أو كيلومرت   2,500أكثر من طرقاً جمموع أطواهلا كون تس ،بالنسبة للبنية التحتيةف بشكل كامل وفعال. املشاريع

1429H 1430H 1431H 1432H 1433H

2008 2009 2010 2011 2012

Ordinary Operations (ISFD included) 420 481 550 630 720 2,800

Trade Operations - ITFC 160 183 210 240 274 1,067

Private Sector Development  (ICD) 20 23 26 30 34 133

Total (US$) 600 687 786 899 1,029 4,000

Source:  SPDA Framework for Action 1429 H/2008G/IDB

Window/Year
Total     

(US$)

Table 1 IDB Group Annual Financing Plan (1429-1433H) (US$ M)

1429 1430 1431 1432 1433

2008 2009 2010 2011 2012

OCR Project Financing 537.4 577.6 788.7 870.4 875.3 3,649.3

Other Project  Financing (UIF, APIF, Treasury) 93.5 14.3 94.3 43.4 40.8 286.2

Private Sector Development - ICD project Financing 75.5 9.3 42.0 43.4 28.0 198.1

Trade Financing (ITFC, UIF) 317.6 129.5 212.2 179.9 226.9 1,066.0

of which ITFC 310.1 119.5 212.2 175.9 217.9 1,035.5

Waqf Fund Financing 0.8 1.1 0.8 2.7 0.0 5.3

Total 949.2 722.5 1,095.9 1,096.3 1,142.9 5,006.9

Source: Economic Research and Policy Department, IDB.

N.B: These data for Sub-Saharan African Member Countries and not for LDMCs in Africa.

¹ Cut-off date for data reported in this table was 29 Dhul-Hijja 1433H (14 November 2012).

Source: Economic Research and Policy Department, IDB.

Total

Table 2 - Gross Approvals for SPDA (1429H-1433H)¹ (USD Millions)



 
 

نت  دان لتعزيز هذينلسو اآلخر لللسن ال و  د أحدمهامهذا ابإلضافة إىل مطارين جديدين اعتُ  ،بلدا عضوا 13يف  حسِّ
اوات من الكهرابء يف  مي 900سينتج أكثر من و  قليمي.اإلدون على الصعيد  نيجوي يندورمها كمحور  قويةاالقتصادين وت

وط بطول وسيشمل ذلك مد خط يعزز االستدامة البيئية يف املنطقة.سمما  ،أكثرها من مصادر الطاقة الكهرومائية ،ستة بلدان
حجم األسرة إذا أخذان متوسط و  طاقة.مزيد من الأسرة على  40,000أكثر من  ستحصل من ورائهاكيلومرت تقريًبا   700

 قامسيو  إىل حوايل ربع مليون شخص سيتمتعون إبمكانية متزايدة للحصول على الطاقة. يرتجم الرقم فإن هذا ،البالغ ستة أفراد
ستشهد  ،للشبكات الواسعة االقتصادية لدول غرب أفريقيامن خالل مشروع اجملموعة و  يف بلدين. عمود إانرة 800 حنو

 ،أضعاف 6يف حني سيزداد عدد مستخدمي اإلنرتنت  ،ضعًفا 13غامبيا وسرياليون زايدة يف اشرتاكات النطاق العريض مبقدار 
ع املياه لت طية يسيؤدي دعم املياه والصرف الصحي إىل زايدة توز و  بالت األلياف البصرية.اكيلومرت من ك  1,500وسيمد حنو 

 حصول وهذا يعين مرت مكعب من املياه يومًيا للسكان. 200,000يوفر أكثر من سمما  ،كيلومرت مربع  800مساحة تبلغ 
 مرت مكعب يومًيا. 45,000وبناء خزاانت بسعة  ،أسرة على مياه نظيفة 50,000أكثر من 

مدرسة  325كثر من أوجتهيز إنشاء الربانمج مرحلة تنفيذ ، تشمل املخرجات املتوقعة بنهاية التنمية البشريةوعلى صعيد  .10
كليات   8ثالث كليات تقنية واكتمال بناء وجتهيز ابإلضافة إىل  ،دراسيفصل  1,000وأكثر من جديدة ابتدائية واثنوية 

تعزيز ستهدف ت صدرت اعتماداتفقد  ،ستكمل جبودة متزايدةلى التعليم جيب أن تُ عصول احلفرص نظرًا ألن زايدة و  جامعية.
وللمساعدة يف معاجلة  .ستدريقدرة املعلمني ومفتشي التدريس واإلداريني واحملاضرين يف سبعة بلدان ابإلضافة إىل توفري مواد 

مدرسة جديدة ختدم أكثر من  120فصل دراسي جديد يف  400أكثر من  نشأسي ،بطالة الشباب وحتسني جودة التعليم
  .ونيجرياي والنيجر وغامبيا السن الفقرية يف  أوساطت والطالب من معظمهم من الفتيا ،طالب 5,000

عيادة ومركز صحي ومراكز للرعاية الصحية  120مستشفيات جديدة وأكثر من  10يكون أكثر من س ،ويف القطاع الصحي .11
بنحو  ملنشآتاوسيؤدي ذلك إىل زايدة سعة األسرّة يف هذه  .الربانمجحبلول هناية مرحلة تنفيذ  قد بنيت أو حسنت األولية

مليون من الناموسيات املعاجلة ابملبيدات احلشرية طويلة األجل ملكافحة املالراي. حنو  احسيت ،إىل جانب هذا سرير. 1,200
 أمراض القلب وفين طالب يف 500طبيًبا وأكثر من  20سيكون أكثر من  ،ولتعزيز القدرة على حتسني تقدمي الرعاية الصحية

 ربات طبية.توفري معدات طبية ملراكز قلب وجراحة وخمت من املقررابإلضافة إىل ذلك، و  .قد تلقوا تدريبات عيون يبوطب طيب

 ية يف بعض البلدان األعضاء.حدأراض  منها ،هكتار من األراضي 800,000وزراعة  تطوير فمن املقررأما يف قطاع الزراعة،  .12
إىل  8اء ُيضاف إىل ذلك بنو  .احملاصيل املدرة للدخلو األساسي ال ذاء ومن املتوقع أن يؤدي ذلك إىل زايدة إنتاج حماصيل 

ان األعضاء االستهالك نظرًا لتعرض بعض البلداالنتظام يف  حقيقحتياطيات اسرتاتيجية من احلبوب لتمستودعات ال 10
خمتربات ألحباث الرتبة  6-5 نشأسي ،ولتشجيع البحوث الزراعية الفيضاانت أو اجلفاف.النعدام األمن ال ذائي الناجم عن 

 .الربانمجها حبلول هناية فرتة تنفيذ سينها أو حتأو جتديدُ  ،والبذور



 
 

 اسرتاتيجية الشراكة القطرية -سلسلة القيمة العاملية  .3

قد استقى هذا النهج و  .مع البلدان األعضاء تهلصياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات شراك اً جديد هنجاً البنك اإلسالمي للتنمية  اعتمد .13
تعمل من األسواق  جعلويسرتشد مبفهوم  ،القطريةالشراكة  ةاسرتاتيجيمن اجليل األول اجلديد الدروس املستفادة من تنفيذ 

ضمام بلد عضو يدعم البنك ان ،خالل هذا النهجفمن  يف الربانمج اخلماسي للرئيس. ايً جوهر  اً عنصر  الذي ميثلو  ،التنمية اجل
 ،هةجو إىل سالسل القيمة العاملية من خالل الرتويج للمنتجات الرائدة يف البالد. وميكن حتقيق ذلك من خالل التدخالت امل

 وابلتايل أكثر فائدة للبلد العضو. ،ومتاسًكا ،واليت تكون أكثر أتثريًا

لتحديد  ،لتصفيةاوأداة سل القيمة العاملية سالالبنك القائم على وهي منوذج  ،طور البنك أداة حتليلية جديدة ،يف هذا الصددو  .14
ليل شامل للطلب حتديدها وإجراء حت وبعدعلى حتليل تفصيلي للنموذج(.  لالطالعالصناعات واملنتجات الرائدة )انظر امللحق 

مواضع ية لتحديد سل القيمة العاملستخدم حتليل ساليُ  ،الروابط القطاعيةحتديد و  ،والقيمة املضافة ،وإمكاانت النمو ،يف السوق
سرتكز  ،لتايل. وابالتصديراملنتج يف السلسلة أبكملها من مرحلة اإلنتاج األولية إىل  فرصو  ،القدرات فجواتو االختناق 

عات الرائدة يف الصناأو االختناق يف سلسلة القيمة العاملية للمنتجات مواضع و  الفجواتالتدخالت ذات الصلة على معاجلة 
  البالد.

حتديد  ،استناًدا إىل السياسات القطاعية ،ميكن إلدارات وكياانت البنك ،ففي كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة ،لذلك .15
سلسلة لاألثر اإلمنائي  متعظيالتمويل األخرى ل مع االستفادة من مصادر ،التدخالت اليت ميكن للبنك القيام هبا لتعزيز السلسلة

 ودعم البلدان األعضاء يف التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ،العامليةالقيمة 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 التصفية وأداة العاملية القيمة سالسل على القائم البنكنظرة عامة على منوذج  - 1امللحق 

استنادا ما فسية لبلد نهجية داخلية تركز على القدرة التنامب مستعيناهنًجا استشرافًيا من خالل حتديد سالسل القيمة احملتملة  البنكيتخذ 
السلع  فرصركز على ت معايريتعتمد األداة الكمية اجلديدة للبنك يف اختيار وحتديد سلسلة القيمة على ثالثة و إىل صناعات ومنتجات. 

سييلة القيمة "مثلث األداة الكمية لتحديد سييل االثالثة لنهج البنك الذي تسييرتشييد هب هذه املعايري مسيتوقد النهائية. الوسيييطة ال السييلع 
 ". سل القيمةسالالبنك لهنج 

 ،ى الصييييييييناعةيف االعتبار امليزة النسييييييييبية احلالية للبلد على مسييييييييتو  عيارأيخذ هذا املو هو "اإلمكانيات الطبيعية" للبلد.فاألول  ما املعيارأ
ألخرى يف العامل. مقارنًة ابلبلدان ا ،بنية اقتصييييييييييادية ونظام إيكولوجي معني ميكن أن ينتج تصييييييييييديرًا فعااًل  ياقتصيييييييييياد حمدد ذ على ركزوي
ُُيتمل الوسيييطة اليت  لسييلعاتحديد وقياس املنتجات احملتملة أو تبع هنًجا اسييتشييرافًيا ليي ذالو الثاين هو "اإلمكاانت الديناميكية"  عياراملو 

ركيز الصيييادرات وت ،السيييوقإىل سيييافة املو  ،وتوقعات الطلب العاملي ،منتجات رائدة ابسيييتخدام بعض املؤشيييرات مثل منو السيييوق أن ت دو
 "فائض واحتمال التدفق العرضيييييي" الذي يقّيم القيمة املضيييييافة الثابتة للصيييييناعة والروابط املتداخلة داخل فهو الثالث عياراملأما و احملتمل. 

تملة من الروابط واآلاثر غري املباشيييييييييرة احمل ،حتديد الروابط األمامية واخللفية إىلهذا املعيار هدف يالصيييييييييناعات املختلفة يف اقتصييييييييياد ما. و 
 قيمة املضافة يف صناعة ما.املتداخلة بني الصناعات وزايدة ال

 إمكانيةح أعلى املنتجات هبدف اقرتا لبنك يف ااألداة الكمية لتحديد سيييالسيييل القيمة هذه ر تطو   ،الثالثة يف املثلث املعايريواسيييتناًدا إىل 
يف البنك قد  عضيييياءيف صييييناعات معينة حيث ميكن لبلد ما أن ينضييييم إىل سييييلسييييلة القيمة العاملية. وعلى الرغم من أن معظم البلدان األ

طوتني إضييافيتني خ خيطوالنهج يف هذه األداة الكمية  فإن ،وهو اإلمكاانت الطبيعية للصييناعات ،األول املعيار سييبقت إىل حتديدتكون 
ة اليت إمكانية الفائض واحتمال التدفق العرضيييييييييي لتوفري املزيد من العمق يف حتديد املنتجات احملتملو  ،اإلمكاانت الديناميكية تتمثالن يف

 عايريطوة من املمنهجية لتحديد كل خوهي  ،يف أداة تصفية سلسلة القيمة ةموضح تااخلطو  ذههو ميكن ربطها بسلسلة القيمة العاملية. 
 الثالثة يف مثلث هنج سلسلة القيمة.

وسيييؤدي  نيز واخلشييب. ملنمها امنتجني رائدين اسييرتاتيجية الشييراكة القطرية لل ابون على  ترتكز ،اسييلسييلة القيمة العاملية هذ نهجوفًقا لو 
سيرتاتيجية احتدد و  التحليل اإلضيايف إىل توجيه التدخالت املواضييعية والقطاعية اليت سيتنفذ لتحقيق النتائج املتوقعة السيرتاتيجية الشيراكة.

واسييييييييتجابة  ،منائيةواإل قطريةسييييييييياقات الال 2023 - 2019للفرتة لقطرية القائمة على سييييييييلسييييييييلة القيمة العاملية يف ال ابون الشييييييييراكة ا
 ،صييييية للبلدوهي تسييييتنري بثالثة حتليالت مفصييييلة: دراسيييية تشييييخي وتعرض نتائج التحليالت اليت حددت املنتجات الرائدة. ،احلكومة هلا

اقتصييييادية عن  مصيييينفات بصييييفتهاسييييتنشيييير مجيعها بشييييكل منفصييييل اليت و  ،وتقرير كثافة اجلهات املاحنة ،سييييل القيمة العامليةسيييياللوحتليل 
النتائج و  ملشيييياريعاكمل االسييييرتاتيجية برانمج اسييييرتاتيجية الشييييراكة القطرية الذي سيييييوضييييل ابلتفصيييييل التدخالت والربامج و يوسيييي ال ابون.

 املتوقعة وآليات التمويل.

 


