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 مذكرة إحاطة

 
تقوم بتنفيذ هي التي الحكومة أو الجهات والهيئات الحكومية المختصة  أنجرى الُعرف على 

الخاص في تمويل ع الحكومة مشاركة القطاع تشج  أما اآلن فوتمويل تطوير البنية التحتية. 
مشروعات البنية التحتية من أجل تقليل العجز في الميزانية والدين وتوفير األموال الستخدامها 

 ة. أخرى مهم   يةفي قطاعات اجتماع
 

وفًقا لتقديرات شركة ماكنزي، فمن أجل الحفاظ على النمو المتوقع للناتج المحلي اإلجمالي على 
تريليون دوالر أمريكي  57، هناك حاجة إلى2030و 2012مستوى العالم بين عامي 
  لالستثمار في البنية التحتية.

 
عالوًة على ذلك، ففي األسواق الناشئة، ُقدرت احتياجات االستثمار في البنية التحتية بقيمة 

 .2020و 2008تريليون دوالر أمريكي في الفترة بين عامي  15.7و 14.4تتراوح بين 
 

تريليون دوالر  71حاجة إلى حوالي الون االقتصادي والتنمية إلى منظمة التعاوتشير تقديرات 
لالستثمار في البنية التحتية للطرق، والسكك الحديدية،  2030أمريكي بحلول عام 
تريليون دوالر  21والمياه. وسوف تحتاج األسواق الناشئة إجمالي  ،واالتصاالت، والكهرباء

 أمريكي الستثمارات البنية التحتية في السنوات العشرة المقبلة. 
 

ونظًرا ألن غالبية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ال تزال في مرحلة النمو، 
بنية التحتية بها. وأثناء تحقيق ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مبالغ طائلة لتمويل استثمارات ال

ل دوًرا كبيًرا في صو من آليات التمويل المدعوم باأل يمكن أن يؤدي التمويل اإلسالمي أو غيره
 تمويل مشروعات التنمية طويلة األجل.

 
وهناك العديد من أدوات التمويل اإلسالمي التي يمكن استخدامها لتمويل مشروعات البنية 

لمرابحة، واالستصناع، واإليجار، والمضاربة، والمشاركة. يمكن استخدام هذه . فهناك االتحتية
األدوات من خالل الحصول على التمويل المباشر من الجهة الممولة أو إصدار األوراق المالية 

 .اإٍلسالمية
 

ومن بين أدوات التمويل اإلسالمي المستخدمة في تمويل البنية التحتية "الصكوك". فقد تم 
دول مختلفة  10مليار دوالر أمريكي من قبل أكثر من  73.1صكوك بنية تحتية بقيمة إصدار 

%( 30%( والمملكة العربية السعودية )61ل ماليزيا )ت. وتح2015و 2002بين عامي 
المراتب الثالثة األولى في إصدار صكوك البنية التحتية. ويتم  %(7) واإلمارات العربية المتحدة



استثمارات البنية التحتية لمشروعات النقل. وفي هذا الصدد، يتم استخدام  تقديم نسبة كبيرة من
الصكوك على نطاق واسع في تمويل مشروعات المطارات، والسكك الحديدية، والطرق السريعة 

 على مستوى العالم.
 
 

 
 

 النقاشية هدف اللجنة

حتياجات الالزمة الستثمارات البنية االفي تحديد النقاشية يتمثل الهدف الرئيسي لهذه اللجنة 
التحتية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ واستخدام أدوات التمويل اإلسالمي 
في استثمارات البنية التحتية، والتحديات وكذلك الفرص أمام استخدام التمويل اإلسالمي في 

 استثمارات البنية التحتية. 
 

 
 
 
 
 

 القضايا والموضوعات

 تتضمن نقاط النقاش المحتملة، على سبيل المثال ال الحصر، األسئلة التالية:
 ل الدول استخدام التمويل اإلسالمي لتمويل استثمارات البنية التحتية؟  لماذا تفض 
  ما أنواع أدوات التمويل اإلسالمي شائعة االستخدام في تمويل استثمارات البنية

 التحتية؟
  تمويل استثمارات  فيما أنواع الفرص التي يوفرها التمويل اإٍلسالمي للمستثمرين

 البنية التحتية؟
 ما أنواع مشروعات النقل التي يمولها التمويل اإلسالمي على مستوى العالم؟ 
 ما التحديات الرئيسية أمام استخدام التمويل اإلسالمي في استثمارات البنية التحتية؟ 

 
 
 
 

 المشاركة

 
تتم دعوة جميع وفود الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، وممثلي المؤسسات التابعة 
لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمنظمات الدولية المختلفة المشاركة في الجلسة الوزارية الثانية 
 والثالثين للكومسيك للمشاركة في الجلسة االستثنائية. كما ستتم دعوة ممثلي المجتمع المدني،

ورجال األعمال، وأعضاء الهيئات األكاديمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين لحضور 
 هذه الجلسة. 
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