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  عامة على متويل التجارة ةنظر  –أ 
لذكرى 2014ه (1435اإلســالمية لتمويل التجارة "املؤســســة" يف احتفلت املؤســســة الدولية   الســابعةم) 

ســـيســـها،  "املؤســـســـة" حتوالً داخلياً ملحوظاً. فقد تضـــاعفت التمويالت املعتمدة  شـــهدتإلنشـــائها. ومنذ 
ه. ويف 1435باليني دوالر أمريكي عـــــــام  5.1 إىله 1429بليون دوالر أمريكي عـــــــام  2.5من 

ت ســمتتوق اليت تكّيفت مع بيئة الســو ؤســســة أهدافها يف جماالت عديدة، قت امله، حقّ 1435  .لتحد
بليون دوالر  25هـــــــــــــــ  12/30/1435لغ إمجايل التمويالت املعتمدة للتجارة منذ إنشاء املؤسسة حىت بو 

 تهاجياسرتاتي تواؤماً مع ةديدإىل دول ج، ودخلت جدداً  اجتذاب عمالء كما استطاعت املؤسسةأمريكي،  
ا إىلالرامية    .استقطاب املزيد من العمالء وتوسيع نطاق عمليا

  )اليني الدوالرات األمريكيةمب(         ): التمويالت املعتمدة من املؤسسة حسب املنطقة 1جدول (

  املنطقة
الفعلي يف

عام 
 هـ1433

النسبة 
  املئوية

الفعلي يف 
عام 
  ه1434

النسبة 
  املئوية

 الفعلي يف
عام 
 ه1435

النسبة 
 املئوية

  48 2.464  67  3.405 69 3.086 آسيا/رابطة الدول املستقلة
  43 2.239  28  1.409 26 1.171 الشرق األوسط ومشال أفريقيا

  9  452  5  234 5 209 أفريقيا جنوب الصحراء
 100 5.155  100  5.048 100 4.466  التمويالتإمجايل 

ت        4.001  3.999  إمجايل السحو
  

عتمدة من امل التسهيالت، على رأس قائمة أنواع الضمانمن حبسبانه نوعاً زال الضمان السيادي، يال 
ت ســــيادية. ومنذئذ  التســــهيالتمن  ٪40ه، كان حنو 1431املؤســــســــة. ففي عام  املعتمدة ضــــما

د. ويف عام   املغطى بضـــــمان ســـــياديه ارتفع التمويل 1434بدأ معدل اإلقراض الســـــيادي يف االزد
ــــــــــــــــ. 1435، وأســتمر على نفس املعدل خالل عام ٪74معدل قياســي هو  إىل دة يف هـ وجاءت الز

حية أخر و لطلب الكبري عليه من الدول األعضــــــــاء. ، بناًء على امعدالت اإلقراض الســــــــيادي ى، من 
  ة نفسها.لفرت لغري املؤّمن عليها بصورة ملحوظة و  عمليات البنك غري املغطاة بضمانتراجعت 

لرتكيز على عمليات التمويل  يعكس ذلكو  مكســباً ليت حتقق املهيكل االنقلة االســرتاتيجية للمؤســســة 
ً لتمويل املؤســــــــســــــــات الصــــــــغرية واملتوســــــــطة، والقطاع اخلاص يف  لألطراف كافة، وبديًال أكثراً ضــــــــما

لتصل  1434ه و1433عامي بني  ٪60من املهيكل األسواق الناشئة. وارتفعت عمليات التمويل 
  .يف اجلدول التايلرد يبليون دوالر أمريكي، كما  1قياسي مقداره  عال ملعدل

  
   نوع الضمان): متويالت التجارة املعتمدة من املؤسسة حسب 2جدول (
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  اليني الدوالرات األمريكية)مب(                                                                              

 عام  نوع الضمان
 هـ1433 

 النسبة املئوية
 للحصص

 عام
 ه1434

  النسبة املئوية
  للحصص

  عام
 ه1435

  النسبة املئوية
  للحصص

  74  3.771  74 3.712 71‚43 3.190  سيادي
  8  399  2 124 5‚77 257.5  ضمان مصريف
  4  230  5 235 9‚06 405  غري مضمونة
  13  720  19 977 13‚68 611  متويل مهيكل
  1  35  0 0 0‚06 2.5  مني ائتماين

  100  5515  100 5‚048 100 4.466  اجملموع

واصـــــلت املؤســـــســـــة توســـــيع عمليات متويل التجارة على حنو حيقق املنفعة املشـــــرتكة بني الدول األعضـــــاء 
ت  بهذا التوسع  وترافقبتنمية التجارة البينية.    سة.ملؤساعلى موارد  اً حفاظ كافيةضما

جعة -1   وُمَؤثِّرة توفري حلول 
 كبريةهوداً  جتنويع حمفظة متويل عمليات التجارة، بذلت املؤســــــســــــة  إىليف إطار اســــــرتاتيجيتها الداعية 

ت قدراً كبرياً من ســــــــــــــعة احليلةأبدت كما    الخرتاق أســــــــــــــواق وقطاعات جديدة.  يف مواجهة التحد
يغ التمويل صــ أســواق وقطاعات جديدة. وانتقلت املؤســســة من إىلاملتمثلة يف املنافســة الشــرســة للنفاذ 

ت مصــرفية ت هذه . وكانرة الســلعايف جت املهيكل صــيغة اإلقراض إىل ،غري املضــمون واالقراض بضــما
تعذر فيها تأســــــواق وقطاعات جديدة  إىللتمكني املؤســــــســــــة من النفاذ  ةضــــــرورياالســــــرتاتيجية  النقلة

ت التقليدية رت هذا النقلة اجلديدة للمؤســــســــة أن تالضــــما  إىلويل من تقدمي جمرد مت تحول. كما يســــّ
  العمالء. احتياجاتاليت تلّيب تقدمي حزمة كاملة من حلول التجارة 

ي شكل و  لناشئة، مار يف األسواق ااالستث وأ من أشكال اإلقراضإذا ُقورنت صيغة التمويل املهيكل 
ا الدول واألســـــــــوا أقســـــــــىحىت يف صـــــــــمود بقدرة كبرية على التتمتع  جندها وقد  ق.الظروف اليت متر 

لتجارة يف األســـــــــ لتقدمي املزيد من جماالً أرحبهيأت هذه امليزات للمؤســـــــــســـــــــة  واق احللول املتصـــــــــلة 
مرة  14ملهيكل عمليات التمويل ا من امليزانية العمومية. وتضــــاعفتالتقليدي كبديل للتمويل الناشــــئة  

، منت حمفظة عمليات التمويل املهيكل ه وحده1434ويف عام  يف خالل الســـنوات اخلمس األخرية.
  مليون دوالر أمريكي. 977 بلغلت

نظام  عوضــمت حيث  ة يف الرتكيز على متويل الصــادرات،هـــــــــــــــــ، فقد بدأت املؤســســ1435أما يف عام 
  سالمي للصادرات.اإلتمويل ال خطوطإنشاء و  الصادراتتمويل اإلسالمي لسومات احل
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  االسرتاتيجيةدعم السلع  -2
غلب تدخالت املؤســــســــة.  ى حمفظة يبقى النفط مهيمناً علو ظل قطاع الطاقة، وخباصــــة النفط، حيظى 

ـــــــــــــــ1434نصـيبه يف عام  عرتفااملؤسـسـة، حيث  عشـر شـهراً  يف األحد %81( ٪84 إىل ٪82من  هـ
ــــــــــــــــ)1435األوىل من عام   التدخل يف. وعلى الرغم من ذلك، وكما تنص اســـرتاتيجية املؤســـســـة على هـ

ّفذت ن وعليه فقد أســـــــــواق وقطاعات جديدة.الرتياد املؤســـــــــســـــــــة جهوداً حثيثة  لقطاعات أخرى، تبذ
ألمن الغذائي. ما يشمل ك  املؤسسة مشاريع يف أفريقيا جنوب الصحراء وفقاً لتفويض البنك فيما يتعلق 

إحداث تغيري يف  يف أثر قوي فيها يكون لتدخالت املؤسسةتقدمي متويالت للدول اليت تفويض املؤسسة 
الناتج  إىليمة ، تكون مســــــألة إضــــــافة قحتديداً  ففي اجملتمعات الريفية حياة املســــــتفيدين من التمويالت.

 اً هــامــ اً عنــه لتحقيق األمن الغــذائي، الــذي برز موضــــــــــــــوعــ الزراعي يف مراحــل اإلنتــاج املبكرة أمراً ال غىن
 العمل املعنية بتوصيات الندوة السنوية احلادية والعشرين للبنك. وُتَكلِّف خطة م2008منذ عام  وحيوً 

ا "حتقيق األمن الغذائي للدول األعضــــــاء يف عامل ما بعد األزمة"، املؤســــــســــــة  اإلســــــالمي للتنمية، وعنوا
ت املعنية مبجموعة  دة نسبة متويل التجارة البينية يف جمال السلع الزراعية، من خالل تبين مجيع الكيا بز

جاً واحداً ومتكامالً ا  333، وافقت املؤسسة على متويالت بلغت يف جمموعها هذا الصدد. ويف لبنك 
وركينا ب، ومتويل للصـــــــــــــادرات يف كل من وأغذية رئيســـــــــــــيةمليون دوالر أمريكي لتوريد مدخالت زراعية، 

، والســــــــــنغال، وتوجو و الكامريون، وجامبيا، و فاســــــــــو، و  دمي متويالت ّد تق. كما عُ زميبابويمايل، ونيجري
اعتمدت املؤسسة، و مة لتالئم كل حالة. املصمّ و للمنتجات املهيكلة بصيغة التمويل املهيكل ميزة إضافية 

مليون دوالر أمريكي؛ أي  566عملية لصــــاحل القطاع الزراعي بلغ إمجاليها  19هـــــــــــــــــــ، 1434يف عام 
دة طفيفة  جمموع  بلغبينما  مليون دوالر أمريكي. 535يف العام املنصــــــــــــــرم وهو  على املبلغ املعتمدبز
  دوالر أمريكي. نمليو  386 ه،1435لنفس القطاع، يف األحد عشر شهراً األوىل من عام  التمويالت

  
، ومســحوق لشــراء  التمويلويف دول أخرى أعضــاء، قدمت املؤســســة  ، وز فول الصــو يت فول الصــو

، والقمح، والذرة ، واحلبوب اجملففة، واألرز، والنب، وزيت النخيل، والســـــكر. وفضـــــًال عن فول الصـــــو
الســلع الزراعية، واصــلت املؤســســة دعمها للدول األعضــاء يف توريد ســلع اســرتاتيجية أخرى مثل البويل 

ت املؤسسة لعام كما ظل النفط البند الرئيس يف حمفظة متويال، والنفط، وغريها.  والبويل بروبلنيإثيلني، 
 يف األحد عشر األوىل يف تهوأحتفظ بصدار  ،ماليني دوالر أمريكي 3‚909بقيمة بلغت ه، 1434

يف التمويل واألســـــــــــرع  همظل البند األو  ماليني دوالر أمريكي، 3.690، بقيمة بلغت ه1435عام 
  املساهم األهم يف احملفظة.و يف السحب، 
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  األقل منواً  الدول األعضاءواملتوسطة، و صغرية ال املؤسساتإىل  الوصول -3
 درة علىالق وأ ،من حيث السيولة أفضل من غريهابعض الدول األعضاء يف وضع على الرغم من أن 

أمام ة كأداء يبقى عقب إال أن عدم توافر إمكانية احلصـــــــول على متويل التجارةالتمويل، على احلصـــــــول 
ليات جهود تكثيف العم ةمواصــل فإنمنواً. وعليه،  أقلها، ال ســيما األخرى من الدول األعضــاء العديد
البنوك واملصــــــارف يف  ملنفعة "ملراحبة ذات املرحلتني" تمويلال مســــــتوى تنفيذ خطوط وتعزيز ،املباشــــــرة

ن إمجايل يظالن من اجملاالت ذات األولوية لدى املؤسسة، الدول األعضاء األقل منواً،  تمويل لاعلماً 
مليون  2.818حنو  إىلمليون دوالر أمريكي  2.264زاد من ه 1434يف عام تلك الدول املعتمد ل

شــــهراً األوىل  األحد عشــــراحملققة يف  املبالغ يتضــــمن أيضــــاً دوالر، كما يظهر يف اجلدول التايل، والذي 
  ه:1435من عام 

  هـ1434تجارة لصاحل الدول األعضاء األقل منواً يف عام التمويالت املعتمدة لل
  الدوالرات األمريكية) مباليني( 

عدد العمليات يف عام  الدولة
 ه1434

 مجايلإلاملبلغ ا
 ه1434لعام

يف  عدد العمليات
  ه1435عام 

  املبلغ اإلمجايل
  ه1435لعام 

  1.000  6 2.571 8  بنغالديش
  48  1 30 1  بوركينا فاسو
     18 1  الكامريون
  62  4 60 5  جامبيا

     40 1  املالديف
  65  1 100 2  موريتانيا
     15 1  موزمبيق
  20  1  -  النيجر
  30  1  -  السنغال
      -  سرياليون
  20  1  -  توجو

  1.245.00 15 2.818 16  اإلمجايل

 اســـرتاتيجية املؤســـســـة، بوصـــف ذلك جزءاً من إحدى ركائز واملتوســـطة صـــغريةالميثل دعم املؤســـســـات 
املؤســــــــــســــــــــة  رالتكليف، توفّ يف إطار هذا منظمة التعاون اإلســــــــــالمي. و الرفيع املســــــــــتوى من تكليف ال

 إىلبدورها التمويل  رمتر اليت  ،، للبنوك احمللية"مرحلتني ذاتمراحبة "خطوطاً متويلية، وعمليات متويل 
، لتمويل صـــــفقات جتارية حمددة. وقد اســـــتمرت املؤســـــســـــة، يف عام واملتوســـــطةصـــــغرية الاملؤســـــســـــات 

ــــــــــــــــ، يف الرتكيز على اآلليات املذكورة 1434  125قدمت و  توســطةالصــغرية واملتمويل املؤســســات لهـ
 مليون 385إىل  ه1435، زادت بنهاية األحد عشــــــــــــر شــــــــــــهراً األوىل من عام مليون دوالر أمريكي

مراحبة ذات مرحلتني عملية ه، نفذت املؤســــــــــســــــــــة املرحلة األوىل من 1435. ويف عام دوالر أمريكي
خالت هذا اهليكل التمويلي اجلديد تد . ويتوقع أن يعّززحدى الدول األعضـــاءيف إ لتمويل الصـــادرات

  لتنمية الصادرات.املؤسسة 
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مج التعاون التجاري -ب   وتنمية التجارة بر
  ج:مالربنبذة موجزة عن  -1

مج  تعزيز يل ودعمها يف ســـــــبتكميل جهود املؤســـــــســـــــة  إىللتعاون التجاري وتنمية التجارة ايهدف بر
مج واختذ التجارة والتعاون التجاري بني دوهلا األعضـــــــاء.  وذلك للتمكن  الربامج،يقوم على  اً جالرب

مج إمنائي شــــــــــــامل  من أجل  وتعبئة املوارد املالية والفنيةللتجارة اإلقليمية، ومتخصــــــــــــص من تطوير بر
  ة.التجار   تنميةيفالشركاء مع و مع الدول األعضاء  الوثيقني خالل التعاون والتشاور، من هتنفيذ

مج يف إطــار  ، التجــارة، وتيســــــــــــــري التجــارة، وبنــاء القــدرات تنميــةخطوط عمــل هي: ويتم تنفيــذ الرب
  جارة.ودعم متويل الت وإدماج التجارة يف السياسات والربامج، وتطوير املنتجات االسرتاتيجية

  
اون التجاري والتعتورد األقســـــام التالية معلومات موجزة عن مبادرات املؤســـــســـــة يف جمال تنمية التجارة 

مج التعاون التجاري وتنمية التجارة. ا بر   اليت يضطلع 
  التجارةتنمية ل إقليمية وحمورية إعداد برامج -2

  "املعونة من أجل التجارة لصاحل الدول العربية"مبادرة   2-1
مج  اقتصــــــــــــــادية إقليمية، ومنظمات  اتدولة عربية، ومنظم 22تضــــــــــــــم شــــــــــــــراكة عبارة عن هذا الرب

ذه املبدَّ عِ . وقد أُ أخرى التجارة، وجهات ماحنة دولية متخصـــــــــصـــــــــة يف جمال ادرة ت الوثيقة اخلاصـــــــــة 
ملؤســــســــة الدولية او البنك اإلســــالمي للتنمية، يت لتشــــاور املكثف مع الشــــركاء والدول املســــتفيدة. و

مج و اإلســــــــــــــالميـــة لتمويـــل التجـــارة،  ربيـــة كـــة العلاملمو الكويـــت  وحكومتـــااإلمنـــائي، األمم املتحـــدة بر
  ع. يف موازنة املشرو ضمن اجلهات اليت سامهت  السعودية، والوكالة السويدية للتنمية الدولية

لتعاون الوثيق مع املؤســــــــســــــــة. وتقوم  مج األمم املتحدة اإلمنائي بتنفيذ املبادرة،  ويضــــــــطلع بر
لتجارة و املالتابعة لألمم املتحدة تشــارك يف جمموعة اهليئات اليت وكاالت ال لقدرة اإلنتاجية عنية 

مركز التجارة العاملي، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة العمل الدولية،  اليت تضـــــــم
. شــاريعبتوفري الدعم الفين املطلوب لتصــميم وتنفيذ امللتنمية الصــناعية، منظمة األمم املتحدة لو 

مج إىل حتقيق    ة:رئيسينتائج ثالث ويهدف الرب
  ينياملســـــــتو لتجارة، على واملؤســـــــســـــــات املتصـــــــلة املنظمات حتســـــــني قدرات  :1النتيجة رقم 

 ،لدول اخلليج العربيةوجملس التعاون ، (LAS) جامعة الدول العربية، وخاصــــة الوطين واإلقليمي
لتكامل اإلقليمي.تنفيذ اإل، لاحتاد املغرب العريبو    جراءات اخلاصة 
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  غري اإلجراءات  إلغــــاءالتكــــامــــل االقتصــــــــــــــــــادي اإلقليمي من خالل  تعزيز :2النتيجـــة رقم
ظــام وتطوير ناجلمــارك،  منــافــذ، وحتــديــث وعربهــا اجلمركيــة، وتســــــــــــــهيــل التجــارة داخــل احلــدود

ا.    مشرتك إلدار
 مل جهود توفري فرص العالنمو و  تنمية املهارات لدعملاســـــــــرتاتيجيات وضـــــــــع  :3يجة رقم تالن

ت و اإل ذاتيف القطاعات  ،للرجال والنســــــاء على حٍد ســــــواء ،وتنميتها الالئقة قدرات المكا
لتايل يف التنويع االقتصادي. تنميةيف جمال    الصادرات، واإلسهام 

قد انطلقت مبادرة املعونة من أجل التجارة رمسياً يف االجتماع األول جمللس إدارة املشـــــروع الذي ُعقد و 
مج العمل ُوضـــعم. وخالل االجتماع، 2013نوفمرب  7و 6يف مدينة جدة، يومي املؤســـســـة مبقر   بر

يف صورته النهائية. وتعكف وكاالت األمم املتحدة، الشريكة يف املبادرة، على تنفيذ  ذو املسار السريع
مج املسار السريع. وتشمل أنشطة هذا املسار   :ما يلي األنشطة الواردة ضمن بر

  
 العمل اإلقليمية بشأن اإلجراءات غري اجلمركية وكيفية التصدي هلا، الدراسات وحلقات -1
املتعدد نقل للالدراســــــات واملشــــــاريع بشــــــأن إدارة منافذ احلدود املشــــــرتكة، والبنية التحتية  -2

 لعربية،الدول ا بنيوالعمليات اللوجستية للتجارة بغرض انسياب التجارة  الوسائط
 للتجارة والتنوع االقتصادي ريبيةبرامج تطوير املهارات والربامج التد -3
، ووضـع التكامل التجاري اإلقليمي لتنشـيطالدعم الفين واملؤسـسـي جلامعة الدول العربية  -4

 السياسات والتوصيات،
  ة.االنضمام ملنظمة التجارة العاملي بشأنالدعم الفين جملموعة خمتارة من الدول األعضاء  -5

مج دمقوقد   يونيو يف قدع والذي املشــروع، إدارة جمللس الثاين االجتماع إىل للمبادرة املوحد العمل بر
 جلنة كوينت املشــــروع إدارة جملس قررو . املاحنة واجلهات املنفذة الوكاالت مبشــــاركة ،جنيف يف 2014
 أربعةهناك و . األعضاء الدول ومتطلبات حتياجاتالتأكد من موائمتها الو  املشاريع مقرتحات ملراجعة

مج األمم املتحدة اإلمنائي، ا ســـــــيضـــــــطلع املوافقة، طور يف جديدة مشـــــــاريع  البنية تطوير جمال يف بر
ملؤســــــــــســــــــــة ا تعمل ذلك، على عالوة. املختارة الدول األعضــــــــــاء بعض يفذات اجلودة العالية  التحتية
  :لتاليةا املواضيع حول مشاريع مقرتحات تطوير دف التنمية يف شركائها مع وثيق بشكل

ة بني وتنويع الصـــادرات يف العامل العريب من خالل تعزيز التنافســـيالتكامل اإلقليمي تعزيز  -1
 ةقيمنشطة املضيفة للسلسلة األ وإدماجاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

مج لتنمية  -2  يف الدول العربية تصدير اخلدماتبر
 برامج تطوير الصادرات القطاعية -3
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة تطوير برامج تقنيات املعلومات خلدمات دعم -4
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مج األمم املتحدةمبادرة املعونة من أجل التجارة   2-2 قتصـــــــــاداتاخلاص  لرب ســـــــــط و  املعين 
  آسيا

مج األمم املتحدة اإلمنائي، وجلنة األمم  الوثيقنيتنســــــــيق التعاون و لاملؤســــــــســــــــة، تضــــــــطلع  ملتحدة امع بر
 ، مج اخلــاص  بــادرة املعونــة من أجــل التجــارةاملشــــــــــــــروع ملوثيقــة عــداد االقتصـــــــــــــــاديــة ألورو ملعين اللرب
إلضافة إىل قتصادات وسط آسيا مج، ويعترب إعداد هذه الوثيقة  يُتوقع  مستمرة، مليةع ملبادرةا عمل بر

  :"كو إعالن" يف صيغت كما  األولوية ذات اجملاالت على تركزأن 
ا، ومنتجاتعزيز التنافســــية العاملية القتصــــادات املنطقة،  -1 ا يف قطاعات وخدما اومؤســــســــا

 ؛الزراعية الغذائيةالصناعات خمتارة تشمل الزراعة، و 
تعزيز بيئة األعمال من خالل اإلصــالحات التنظيمية وتوفري معلومات التجارة، والتعاون مع  -2

 القطاعني العام واخلاص؛
ــااختــاذ من خالل اإلقليمي والتكــامــل  لحــدودل العــابرالتعــاون تــدعيم  -3  إجراءات من شـــــــــــــــأ

 . وعربها تسهيل التجارة داخل احلدود

مج، ســـــتقدم املؤســـــســـــة  ذا الرب ئق املتعلقة  ئق هذه عقب الفراغ من إعداد الو املؤســـــســـــات  ىلإالو
مج  ا، ويعقب ذلك بر لتعبئة املوارد  سكرّ يُ املعنية يف منظمة التعاون اإلســـــالمي الســـــتعراضـــــها وإجاز

مج. لتأمني الدعم املايل   والفين لتنفيذ الرب
  
مج التنفيذي خلارطة الطريق اخلاصــــــــــــة   2-3 التعاون  التجارة البينية لدول منظمة بتعزيزالرب

  اإلسالمي
مت نظّ  ،لكومســـــــــــــيكدورة التاســـــــــــــعة والعشـــــــــــــرين الجتماع اللجنة الوزارية للقرار اخلاص يف للمًال ع

االجتماع الســـادس للمجموعة االســـتشـــارية لتعزيز التجارة  ،واملركز اإلســـالمي لتنمية التجارةاملؤســـســـة، 
  فرباير يف مراكش، املغرب. 4و 3 يوميالبينية خالل 

  
دف ياجملموعة االســـــــتشـــــــارية على أمهية العمل الوثيق مع املكتب التنســـــــيقي للكومســـــــ تشـــــــّددو  ك 

. ويف هذا شــــــــامل تقييمافقت على إعداد تقرير الســــــــرتاتيجية الكومســــــــيك اجلديدة، وو  الالتنفيذ الفعّ 
ملهمة املبينة أعاله.   الصدد، سُيشّكل فريق عمل ضمن اجملموعة االستشارية لالضطالع 

يف ضوء نتائج وتوصيات آخر اجتماع للمجموعة االستشارية، واصلت املؤسسة تقدمي الدعم ألنشطة 
  . الدول األعضاءتنمية التجارة يف مؤسسات 
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لتجارةيف اجملاالت دعم تنمية القدرات املؤسسية   2-4   ذات الصلة 
لغة لت مج التعاون التجاري وتنمية التجارة يف املؤســـســـة أمهية  لتجارة، طوير القدر يُويل بر ات املتعلقة 

مج حالياً مع شــركائه اإلمنائيني مرف. اونشــر املعوإنشــاء الربامج التدريبية من خالل  ســألة ويدرس الرب
إنشـــــــاء مركز جتارة إقليمي يف إحدى الدول األفريقية األعضـــــــاء، ليضـــــــطلع بتقدمي برامج تدريبية تتعلق 

جيري اآلن و  إلضـــافة إىل املؤســـســـات املعنية بدعم التجارة.لمؤســـســـات الصـــغرية واملتوســـطة للتجارة 
املتوسطة، ، واملؤسسات الصغرية و تستهدف منظمات تنمية التجارةخصصة ربامج تدريبية متلعداد اإل

  التجارة الدولية، وتسويق الصادرات، ومتويل التجارة.عديدة تشمل يف جماالت 
إلضــــــافة  ة األمم الذي أعدته جلن "مرشــــــد تســــــهيل التجارة"ذلك، تعمل املؤســــــســــــة ومتّول ترمجة  إىلو

لتنســيق مع  ســتنظم املؤســســة، الرتمجة، . وعقب اكتمالاللغة العربية، إىل املتحدة االقتصــادية ألورو
جماً تدريبياً  ، بر   .إلكرتونياً رشد نشر املحول تسهيل التجارة، كما ستمول اللجنة االقتصادية ألورو

  اإلسالمي لتنمية التجارة  التعاونمنتدى منظمة    2-5
 تعمل املؤســــســــة ،الســــياق هذا يفو  .دوهلا األعضــــاء بني اخلرباتلتبادل املعرفة و  مهيةاألاملؤســــســــة  تويل

لتجارة الســــــــلطات مع وثيق بشــــــــكل مجلوضــــــــع ب املتحدة العربية اإلمارات دولة يف املعنية   لتنمية ر 
. البينية لتجارةا تعزيزجمال  يف اخلرباتو  املعارف تبادلمن لدول األعضاء تتمكن من خالهلا ا التجارة،

 وتطوير التجارية الفرص الســــــتكشــــــاف اخلاص القطاع ني عنممثل املنتدىمع ســــــيج لك،فضــــــًال عن ذ
 ديب يف التجارة تنميةلاألول  اإلســــــــــــالمي املؤمتر نظمةمنتدى ميُنظم  أن املقرر ومن. جتارية شــــــــــــراكات

  .2015 عام خالل
مج اجلسر التجاري العريب اإلفريقي    2-6   بر
كبرية   اً ا املتنامي، فرصـــــــــــــجتار وحبجم  الطبيعية ملواردالغنية األعضـــــــــــــاء، ريقية الدول العربية واإلف قدمتُ 

 الصــــــــحية عاتوالصــــــــنا ،الغذائية الزراعية الصــــــــناعات ثلومتتلك قطاعات م. البينيةالداخلية و  للتجارة
ئية واملعدات ،الزراعية واآلالتواملســــــــــــــتلزمات  ،والدوائية ت الكهر  لتجاريةا للشــــــــــــــراكة عالية، إمكا

ملؤســـــــســـــــة، اأعضـــــــاء جمموعة التنســـــــيق، اليت تشـــــــمل كل من:  اتفقوقد  .املنطقتني بني واالســـــــتثمارية
مج الســـعودي للصـــادرات،  املؤســـســـة اإلســـالمية و العريب للتنمية االقتصـــادية يف أفريقيا،  واملصـــرفوالرب

مج ل تطوير أجل من ســــــــــــــو لعملعلى ا الصــــــــــــــادرات، وائتمان االســــــــــــــتثمار لتأمني  لتجارةا تعزيزبر
دف. العربية والدول أفريقيا بني التجارة تعزيز دف، اإلقليمية أصـــــــــحاب حشـــــــــد  ىلإ املبادرةهذه  و
 الواقعة ريقيةاألف والدول العربية الدول جامعة يف األعضاء البلدان من) واملستوردين املصدرين( األعمال
دة االً منطلقاً فع لتصــبح مصــممة وهي. نياملناســب الشــركاءإجياد من أجل  الكربى الصــحراء جنوب  لز
دةلألعمال  املتاحة فرصل الوعي   .املنطقتني بني واالستثمار التجارة وز
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 ســـوف وســـطة،واملت الصـــغرية امشـــروعا ملنتجات رتويجيف الاألعضـــاء  البلدان لدعم جهودها إطار يف

 عرضامل يف للدول األعضـــــاء األقل منواً  التجارة ترويج منظماتمشـــــاركة  ومتويل تنظيمتقوم املؤســـــســـــة ب
 يفوالذي ســــــيقام  ،(MUSIAD)جلمعية رجال األعمال والصــــــناعة املســــــتقلني اخلامس عشــــــر الدويل 

 30إىل  26 يف الفرتة من كومســــــــــــــيك،الثالثني لل الوزاري االجتماععلى هامش  ،رتكياب اســــــــــــــطنبول
  .2014 نوفمرب

غري  ريالتدابإلغاء  حول إقليمية عمل حلقة ،الدولية التجارة مركز مع لتعاون املؤســــــــــــــســــــــــــــة، نظمتو 
 التــدابري وحتــديــد حتليــل بغيــة، 2014 أبريــل 29-28 يومي تونس يف جرت أعمــاهلــاواليت  ،اجلمركيــة

 من املســــــــتوى رفيعو نممثلو  االجتماع وحضــــــــر. العربية الدول بني التجارة تنمية تعيق اليت اجلمركية غري
  .دول عربية أعضاء مثانية

ثريه ،المياإلســـ التعاون منظمة الدول األعضـــاء يف يف اإللكرتونية التجارة حجم تزايدلنظر إىل و   او
 مع جنب إىل باً جن اإللكرتونية التجارة تعزيز أناملؤســـــســـــة  ترى التجارة، تكاليف خفض على املباشـــــر
ول األعضـــاء يف الد نيب التجاري والتعاون التجارةأن يســـهل ، من شـــأنه اإللكرتونية اللوجســـتيةاحللول 
هات اجل مع اســـتكشـــاف إمكانية الدخول يف شـــراكةفإن املؤســـســـة بصـــدد  الصـــدد، هذا يفو . املنظمة
واملعرفة  اخلربةشــــر ون توجيهمن أجل ، والعامليعلى املســــتوى اإلقليمي ، اجملال هذا الرئيســــية يفالفاعلة 
  يف الدول األعضاء. املطلوبة
تســـــــويق و  تجهيزل شـــــــركةإنشـــــــاء  لدعم العربية االقتصـــــــادية الوحدة جملس مناملؤســـــــســـــــة طلباً  وتلقت
مج من كجزء،  األمساك  األخرية ساتاللم وضع يفاملؤسسة  تشاركو . العربية للبالد الغذائي األمن بر
 وعالوة. لعربيةا االقتصــادية الوحدة جملس نظمه تنســيقي اجتماعشــاركت يف ، وقد املشــروع وثيقة على
إىل  وكذلك والصـــناعة التجارة لغرف العريب االحتاد إىل املقرتح هذافقد أرســـلت املؤســـســـة  ذلك، على
 رجال عاتجمتم لدى املشـــــــــــروع فكرةل الرتويج دف ،الزراعةو  والصـــــــــــناعة للتجارة اإلســـــــــــالمية الغرفة

  .اإلسالمي التعاون نظمةاألعضاء مل بلدانيف ال األعمال
ه. توصيات تنفيذيف و لتجارة، املعين  لكومسيكل العامل الفريق اتاجتماعيف  نتظاموتشارك املؤسسة 

 تيســري وريحمبشــأن  ســيما ال، الكومســيك ألمانة مشــاريع مقرتحات وتقدمي عداداملؤســســة إل ختططو 
  . هذا الصدديف قرتحاتامل لتقدمي دعوةمن ال الثانية لدفعةيف إطار ا، وذلك اإلقليمي والتكامل التجارة

  
  
  


