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 استعراض تمويل التجارة  (1

 
ية املحددة واصلت املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة توسيع نطاق التغطية واالتصاالت في العديد من املجاالت، وتنفيذ األهداف االستراتيج

التجارة مع فاعلين جدد في تمويل التجارة وجذبت عمالء تعاونت املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل و لتعزيز التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 هـ. 1436دوالر أمريكي في  مليون  6,042و 1435مليون دوالر أمريكي في  5155بلغت اعتمادات التجارة و في قطاعات جديدة.  اجدد

 

مستوى التوزيع الجغرافي  وبذلك، يتحسنلمحفظة. هذا االنجاز في غاية األهمية باعتبار الهدف االستراتيجي املتمثل في تحقيق التوازن الجغرافي ل

ط وشمال لتدخالت املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة خالل السنة مع مزيد من االعتماد على فرص األعمال التجارية في منطقة الشرق األوس

 ات املعتمدة:ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي للعملي الكبرى.أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء 

 

 : عمليات التجارة املعتمدة بحسب املناطق )بماليين الدوالرات األمريكية(1الجدول 

 هـ1434 املنطقة

  

 هـ1435 %

  

 هـ1436 %

  

% 

آسيا/رابطة الدول 

 املستقلة

3,405 67 2,464 53 3,229  

منطقة الشرق 

األوسط وشمال 

 أفريقيا

1,409 28 2,259 37 2,228  

األفريقية * الدول 

 جنوب الصحراء

234 5 432 10 585  

  6,042 100 5,155 100 5,048 إجمالّي االعتمادات

 * الدول األفريقية جنوب الصحراء 

 

% من إجمالي 70ونظرا لحاجة الدول األعضاء، فقد واصلت املؤسسة عملياتها السيادية خالل السنة. ويشكل اإلقراض بضمان سيادي أكثر من 

% 70والزال قطاع الطاقة يمثل حوالي العمليات املعتمدة. ويأتي التركيز على القروض السيادية من طلب الدول األعضاء على الواردات من الطاقة. 

 ن املحفظة. وفي هذا الصدد، تتواصل الجهود للحد من حصة قطاع الطاقة في استثمارات املؤسسة للسنوات القادمة. م

 

 : عمليات التجارة املعتمدة بحسب نوع الضمان )بماليين الدوالرات األمريكية(2الجدول 

 هـ1436 حصة % هـ1435 حصة % هـ1434 )أ(نوع الضمان:

  

% 

  4,530 75 3,771 74 3,712 ضمان سيادي 

1 720 12 399 2 124 ضمان مصرفي

2 

  125 2 230 5 235 بدون ضمان

1 644   720 19 977 تمويل التجارة املهيكل

0

.

6 

  23 0.4 35 0 0 تأمين االئتمان

  6,042 100 5,155 100 5,048 املجموع
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وقد حظي هذا النوع من التمويل املهيكل،  نفذت املؤسسة عمليات للتمويل املهيكل مدعومة باألصول حيث كانت السلع املمولة في ملكية املؤسسة. 

 السيما السلع الناعمة، بقبول واسع في األسواق من تركيا إلى قازاخستان وإندونيسيا.

رة  .1 ِّ
 
ث
َ
 توفير حلول ناجعة وُمؤ

 بأساليب ا
ً
لتمويل املتعارف عليها في األسواق الناشئة، أفسح أسلوب التمويل املهيكل للتجارة املجال أمام املؤسسة لتوفير حلول تجارية تكون مقارنة

 ألسلوب التمويل التقليدي القائم على معيار امليزانية. 
ً
 جيدا

ً
 بديال

تم تنفيذ عمليات تمويل مهيكل مختلفة في البلدان و وافقة للشريعة. وتواصل املؤسسة جهودها لتعزيز قدرتها على استحداث حلول وبدائل تمويلية م

حداث األعضاء. وقد تطلب ذلك مشاركة مديري الضمان ووكالء البنوك ومجتمع التأمين لتوفير حلول مصممة للكيانات في الدول األعضاء من أجل است

لالزمة مع أحد مشغلي املستودعات الجمركية لتقديم خدمات إدارة الضمانات نماذج األعمال الخاصة بهم.  فعلى سبيل املثال، ُوِضَعت الترتيبات ا

 لى املستحقات. إ استنادااإلضافية/التكميلية. كما استطاعت املؤسسة هيكلة عمليات 

 ضمن استراتيجية املؤسسة الهادفة إلى تنويع محفظة تمويل التجارة، ُبذلت الكثير من الجهود لدخول األسواق والقطاعات او 
ً
لجديدة. كما أبدت قدرا

 من سعة الحيلة في مواجهة التحديات املتمثلة في املنافسة الشرسة للنفاذ إلى أسواق وقطاعات جديدة.  وانتقلت املؤسسة من صيغ ا
ً
لتمويل غير كبيرا

 فيو املضمون واالقراض بضمانات مصرفية، إلى صيغة اإلقراض املهيكل في تجارة السلع. 
ً
 أساسيا

ً
تمكين املؤسسة من دخول أسواق  كانت عنصرا

 وقطاعات جديدة، ال تجدي فيها الضمانات والرهونات التقليدية.  كما أن هذا التحول قد مكن املؤسسة من مجرد تقديم التمويل إلى تقديم ط
ً
يفا

 من الحلول التجارية املتكاملة، تتناسب مع احتياجات كل عميل على حده. 
ً
 واسعا

 

هـ، فقد زادت املؤسسة تركيزها على تمويل الصادرات، كما تم تطوير برنامج تمويل املوردين لتمويل الصادرات كمنتج جديد، وزيادة 1436أما في عام 

 توفير خطوط تمويل تصدير إسالمية موجهة للبنوك.  

 الحضور امليداني   .2

 من حيث التواجد امليداني، باشر 1436كان عام 
ً
 جيدا

ً
 موظفو املؤسسة مهامهم في املكاتب اإلقليمية / القطرية:هـ عاما

 املكتب اإلقليمي بداكار، -1

 املكتب القطري الوسيط بإسطنبول  -2

 املكتب القطري الوسيط بداكا -3

 املكتب القطري الوسيط بجاكرطا -4

 

ملزيد من الهياكل املعقدة وتقديم خدمات وسوف يمكن الوجود امليداني املؤسسة من النفاد إلى السوق املحلية وتوسيع نطاق أعمالها في تنفيذ ا

 أفضل، ومحفظة متنوعة ومتوازنة مع التركيز على العمالء. ويستهدف الوجود املحلي تحقيق هدفين استراتيجيين هما:

 

 التنويع، والدمج والنمو -أ 

 إدماج التميز التشغيلي -ب 

 

وتحقيق الفعالية في تقديم حلول تمويل التجارة لعمالء املؤسسة وتوسيع تواصل املؤسسة تعزيز املكاتب اإلقليمية / القطرية لزيادة حجم األعمال 

 هـ.  1436حضورها املحلي في إندونيسيا بنغالديش سنة 

 

، واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، للحصول على تمويالت لسلعها االستراتيجية .3
ً
 إفساح املجال أمام الدول األعضاء األقل نموا

 لبعض تكليفات منظمة
ً
، تمكنت املؤسسة  انفاذا

ً
التعاون اإلسالمي للمؤسسة بدعم السلع االستراتيجّية، وال سيما فيما يخص الدول األعضاء األقل نموا

ة: 
َ
ل َموَّ

ُ
 من تمويل تجارة السلع كما هو موضح بالجدول التالي، وذلك بأسلوب التمويل املهيكل، واملفصل على كل جهة من الجهات امل

 

 التجارة املعتمدة للسلع االستراتيجية )بماليين الدوالرات األمريكية(: عمليات 2الجدول 
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 هـ1436 هـ1435 السلعة

 

 465 155 الحبوب والبذور الزيتية

 720 350 أخرى 

 23 72 آالت ومعدات

 169 153 القطن

 10 83 مواد غذائية أخرى 

 114 60 السكر

 30 60 املعادن

 75 68 األسمدة

 0 25 مواّد بالستيكية

 0 10 مواد كيميائية أخرى 

 0 6 أدوية

 50 0 عناصر معدنية أخرى 

 

 

هـ من تقديم عملية تمويل التجارة لصالح شركة تصدير في فلسطين لتصدير زيت الزيتون.  1435كما هو مبين أعاله، تمكنت املؤسسة ألول مرة سنة 

 على الرغم من أن العملية صغيرة الحجم )مليون دوالر واحد( ولكن أثرها اإلنمائي على املجتمع الزراعي املحلي في فلسطين كبير. 

 

منها، تمويل التجارة أداة لتعزيز  2تفاقية اإلطار بشأن نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، السيما املادة تحدد ا

 التجارة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. عدم وجود التمويل التجاري ال يزال املشكلة تحتاج إلى معالجة خاصة بالنسبة للدول األ 
ً
عضاء األقّل نمّوا

حجم والشركات الصغيرة واملتوسطة. وفي هذا الصدد، تتواصل الجهود لزيادة عمليات لفائدة الدول األعضاء االقل نموا. وقد أسفر ذلك عن وصول 

 إلى 
ً
 هـ. 1436مليون دوالر أمريكي في  1,664هـ، و1435مليون دوالر أمريكي في عام  1,865تمويل الدول األعضاء األقل نموا

 

حوبات أما بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة، فاملؤسسة ال تتوفر على آليات مباشرة للتعامل معها، نظرا لصعوبة تقييم العدد الهائل من الس

حة ذات الصغيرة الالزمة ومراقبة االئتمان في العديد من األسواق املحلية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تقدم املؤسسة خطوط تمويل بصيغة املراب

ية، التي تقدمها مرحلتين للبنوك املحلية للتغلب على هذه العراقيل. فبموجب خط تمويل التجارة واملرابحة ذات مرحلتين، يتم توفير األموال للبنوك املحل

على هذه اآلليات لتمويل هـ، واصلت املؤسسة تركيزها 1436إلى الشركات الصغيرة واملتوسطة من أجل تنفيذ عمليات محددة لتمويل التجارة. وخالل 

 مليون دوالر أمريكّي(   399 هـ: 1435مليون دوالر أمريكي. ( 720املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وقدمت 
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 )بماليين الدوالرات األمريكية(3الجدول 
ً
 : عمليات التجارة املعتمدة لصالح الدول األعضاء األقّل نمّوا

 هـ1436 هـ1435 القطر

  

 1,000 1,450 بنغالديش

 30 0 بنين

 153 147 بوركينا فاصو

 60 20 جزر القمر

 120 30 جيبوتي

 45 62 غامبيا

 24 0 مالي

 85 65 موريتانيا

 5 0 موزمبيق

 0 20 النيجر

 0 1 فلسطين

 60 30 السنيغال

 10 0 سيراليون 

 10 0 طاجيكستان

 62 40 توغو

 1,664 1,865 املجموع

  

 التجاري وتنمية التجارةبرنامج التعاون  (2
 

 نبذة عن البرنامج  .1

ل تمويل تقوم املؤسسة بموجب اتفاقية التأسيس بتشجيع التجارة بين البلدان األعضاء وتكميل جهود البنك اإلسالمي للتنمية في هذا املجال من خال

مي ومع بايي بلدان العالم.  وتقوم املؤسسة بأداء هذا الدور من التجارة واملشاركة في األنشطة الرامية لتسهيل التجارة بين بلدان منظمة التعاون اإلسال 

تركز املؤسسة من خالل تمويل التجارة على تعزيز التبادل التجاري بين  ( برنامج تشجيع التجارة والتعاون 2( تمويل التجارة و1متوازيين:  نهجينخالل 

قصيرة األجل لتمويل التجارة، بينما يقدم برنامجها لتشجيع التجارة والتعاون مساعدات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتوفير تسهيالت 

 عمل هي تشجيع التجارة، تيسير التجارة، تنمية القدرات، ودمج التجارة، وتطوير السلع االستراتيجية.  فنية في إطار خمسة خطوط / محاور 

 

هدافها املحددة ويكمل بعضها بعضا. وتهدف تدخالت املساعدة الفنية املتعلقة بالتجارة وتنسجم خطوط عمل برنامج تشجيع التجارة والتعاون مع أ

ل نسج أساسا من خالل تشجيع التجارة وتسهيل التجارة ودمج التجارة إلى زيادة التبادل التجاري والتعاون التجاري بين البلدان األعضاء من خال

ق بيئة مواتية لألعمال داخل البلدان األعضاء وبين بعضها بعضا لضمان تدفق السلع والخدمات العالقات بين مختلف مؤسسات البلدان األعضاء وخل

نتجات ودمج التجارة في سياسات التنمية الوطنية.  أما تدخالت برنامج تشجيع التجارة والتعاون في إطار خطوط أعمال تنمية القدرات وتطوير امل

على االنضمام إلى سالسل القيمة اإلقليمية  العرض الذي تواجه الشركات الصغيرة واملتوسطة ومساعدتهااالستراتيجية فتهدف إلى معالجة قيود جانب 

 والعاملية من خالل تحسين قدراتها البشرية واملؤسسية. 
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 لوضع برامج إقليمية/متخصصة شاملة لتنمية التجارة، بالتعاون مع الدول األعضاء 
ً
 محددا

ً
، وكذلك مع جهات اور معهاوالتشوينتهج البرنامج أسلوبا

ونتيجة لذلك فقد تم إعداد مجموعة من البرامج الرائدة  أخرى مشاركة في مجال تنمية التجارة، ومن ثم تعبئة املوارد املالية والفنية الالزمة لتنفيذها.

واألفريقّية، والبرنامج الخاص بوسط آسيا، ومنتدى وهي إما قيد التنفيذ أو على وشك االنطالق رسميا، ومنها مشروع جسر التجارة بين البلدان العربية 

 التجارة. تنمية التجارة، ومبادرة املعونة من أجل التجارة للبلدان العربية، وبرنامج الجسر التجاري للمعرفة، وبرنامج الشراكة العاملية لتنمية

 

نمائية للدول األعضاء. وتقدم الفقرات التالية معلومات مختصرة مختلف التحديات واالحتياجات اإل  املستقلة ملعالجةويحتوي كل برنامج خطة عمله 

 عن مبادرات املؤسسة للتطوير والتعاون التجاري، والتي قام برنامج التعاون التجاري بتنفيذها. 

 
 

 قاعدة للتعاون من أجل التكامل االقتصادي  اإلقليمي   .2

 

 . مبادرة املعونة من أجل التجارة للبلدان العربية 2.1

 

تعزيز تنافسية  مبادرة املعونة من أجل التجارة للبلدان العربية برنامج متعدد املانحين والبلدان والوكاالت يهدف إلى تعزيز التجارة العربية من خالل

تمويل التجارة بالتعاون مع على يد برنامج تشجيع التجارة والتعاون / املؤسسة الدولية اإلسالمّية ل 2013الشركات وتسهيل التجارة. وانطلقت املبادرة في 

لعمل الدولية، البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومركز التجارة العالمي، ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة ا

ة، ودولة الكويت، ومملكة السويد، وجمهورية مصر مانحين هم اململكة العربية السعودي 8ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية. وقد مول البرنامج 

 الصناعي / مصر. العربية، والبرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية، واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة، ومجلس التدريب 

 حقيق األهداف التالية:   ويسعى البرنامج في إطار املبادرات العاملية للمعونة من أجل التجارة إلى ت

 تعزيز التنافسية اإلقليمية من خالل إصالح التجارة 

 تعزيز جانب العرض واالندماج في سلسلة القيمة 

  تعزيز قدرات املنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية للدفع باالندماج التجاري 

 

البلدان العربية، من جذب اهتمام الشركاء اإلنمائيين واملانحين والبلدان وتمكنت املبادرة في وقت وجيز، بصفتها وسيلة دعم فني لتنمية التجارة بين 

املبادرة أنها ذات إمكانات هائلة وفعالة في مجال التعاون التجاري وتسهيل التجارة وبناء القدرات وتكثيف التدفقات التجارية من  أثبتتاملستفيدة. كما 

رحلة رة خالل املسلع وخدمات نحو املنطقة، ومن ثم تعزيز االندماج اإلقليمي والتنمية االقتصادية.  ومن املشاريع الهامة التي استفادت من موارد املباد

 الحالية، نذكر ما يلي:

 

سعودية واألردن، تحسين األداء واإلجراءات في ممرات التجارة والنقل بين السودان ومصر، وبين مصر واململكة العربية السعودية، وبين اململكة العربية ال

 من خالل تطوير اإلجراءات الجمركية، واألجهزة واملعدات باملراكز الحدودية

 ة الدول العربية على تعزيز التكامل التجاري.تعزيز قدرات جامع 

  تعزيز القدرة التنافسية اإلقليمية من خالل التدابير غير الجمركية في كل من مصر، واألردن، واملغرب، وفلسطين، والسودان وتونس، ثم

 وضع خطوات ثابتة ومحددة على املستويين الوطني واإلقليمي إلزالة القيود غير الجمركية؛

 لسودان وجزر القمر على االنضمام إلى منظمة التجارة العاملية.مساعدة ا 

  صقل مهارات العاملين في قطاعات مختارة في مجال التصدير في مصر وتونس من خالل دورات تدريبية تهدف إلى املواءمة بين احتياجات

روشات )مصر( والصناعات الغذائية وقطاع الصناعة وبين قدرات العاملين ومهاراتهم في قطاعات؛ صناعة األغذية، واألخشاب واملف

 التعدين والبناء املعدني. )تونس(؛

 تعزيز املؤسسات الداعمة للتجارة في كٍل من الجزائر، ومصر، والكويت، ولبنان، وعمان، واململكة العربية السعودية )تنفيذ مركز التجارة 

 الدولية(؛

 اون الخليجي لتمكينها من دخول األسواق األجنبية )تنفيذ مركز التجارة دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بمنطقة مجلس التع

 الدولية(؛
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   .التدريب والتشغيل من أجل التصدير ويهدف إلى تدريب خريجي الجامعات املصرية للحصول على شهادة أخصائي تصدير 

 

 . البرنامج الخاص بوسط آسيا 2.2

 

: انخفاض مستوى التنوع اإلسالمياسيا الوسطى تعاني من نفس التحديات االنمائية التجارية أسوة بالعديد من دول منظمة التعاون  فيالدول الحصراء 

، االعتماد على النفط واملنتجات الزراعية، تدني مستوى التجارة البينية، صعوبة الوصول الى االسواق، فضال عن الصعوبات والتحديات االقتصادي

اإلقليمي  اجهها املشاريع الصغيرة واملتوسطة وما الى ذلك. وفي إطار الدور التكميلي لدعم جهود مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية لتعزيز التكاملتو  التي

 آلسيابرنامج خاص  إلعدادبين البلدان األعضاء، تعمل املؤسسة الدولية اإلسالمّية لتمويل التجارة بصورة وثيقة مع إدارة البرمجة القطرية في البنك 

منتصف مارس بمشاركة  فياسطنبول بتركيا  فيباهتمام البرنامج. ونظمت حلقة عمل  اإلقليمي التجاري الوسطى حيث تحظى التجارة وتعزيز التعاون 

 .2016مايو  فيبرنامج رسميا التنمية، حيث تم تأييد نتائج وتوصيات وثيقة البرنامج. وسينطلق ال فيمندوبين من البلدان األعضاء والشركاء الدوليين 

 

يا الوسطى، عن وتتألف هذه املبادرة من مكونين فرعيين. يهدف املكون األول إلى تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي فيما بين الدول األعضاء بمنطقة آس

تجارية لصناعات األغذية طريق تدابير متنوعة لتيسير التجارة على املستويين الوطني واإلقليمي. أما املكون الثاني فيهدف إلى رفع القدرة التنافسية ال

 الزراعية في دول البرنامج الخاص القتصادات آسيا الوسطى، وإمكانية تكاملها مع سالسل القيمة العاملية.   

شركاء وستكون املؤسسة حاضرة بقوة في تنفيذ توصيات البرنامج املتعلقة بالتجارة. وسيتم إعداد خط عمل قطاعية بالتشاور مع البلدان األعضاء و 

 عن البرنامج.  الرسميتنمية بعد االعالن ال

 

 . برنامج الجسر التجاري العربي اإلفريقي2.3

 

ونتيجة لذلك، ال تعكس التجارة البينية بين الدول العربية والدول األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إمكانات التجارة بين املنطقتين.  

ودي للصادرات، واملصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا، واملؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان اتفقت كل من املؤسسة، والبرنامج السع

 الصادرات، على العمل سويا من أجل تطوير برنامج لتعزيز التجارة اإلقليمية، بهدف تعزيز التجارة بين أفريقيا والدول العربية.  

 

يذ البرنامج دفع شركاء البرنامج إلى إضافة انشطة لتنمية القدرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ومؤسسات الدعم تصميم وتنف فيهذا النهج الشمولي 

 فيتعبئة املوارد.  فيبالتوازي مع جهودها  2015عام  فياالعمال وانشطة ربط االتصال. أطلقت املؤسسة البرنامج  ملنظميالى جانب توفير الدعم  التجاري 

 والقاهرة بمصر.  باألردنعمان  في الدولياملعرض  فيإطار البرنامج مشاركة شركات افريقية  فيعمت املؤسسة ، د2015نوفمبر 

 

الى توفير التامين على االئتمان واالستثمار. وينظر  باإلضافةكما يسعى الشركاء في نطاق البرنامج إلى تقديم خيارات تمويل التجارة للصفقات التجارية، 

تهدف الى تحديد املتطلبات املادية وغير املادية لتطوير منصة  التيالدراسات االولية  إلجراءشركاء البرنامج إلى تقديم املساعدة التقنية الى مصر واملغرب 

مجال الرصد واملراقبة واالشراف من خالل تحسين الوصول الى  فيربية واالفريقية لوجستية لتغطية غرب وشمال افريقيا، لتسهل التجارة بين الدول الع

 فيلتنظيم املعارض الدولية  املاليتوفير الدعم  2016 فيالشركات املحلية بغرض التجارة عبر الحدود وتخفيض كلفة التجارة والنقل. وستواصل املؤسسة 

 2016 فيإلى تنظيم بعض البرامج التدريبية  االقليمية، إضافةألعضاء في تنظيم مشاريع قوافل التجارة البلدان املستهدفة، وتخطط للتعاون مع البلدان ا

 التجارة الدولية والتمويل والتامين لدعم تنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم لتحسين فهم هذه املواضيع.   فيمع شركائها 

 قدرات املعرفيةالشراكة العاملية في مجالي  التجارة وبناء ال .3

 

 . برنامج الجسر التجاري للمعرفة 3.1

 

وِلي املؤسسة/ برنامج التعاون التجاري أهمية كبيرة على أنشطة بناء القدرات ذات الصلة بالتجارة، كالدورات التدريبية، وتأسيس مراك
ُ
ز التدريب في ت

لرائدة للمؤسسة في مجال مجال التجارة، وتعميم املعرفة ونشر املعلومات عن املواضيع املتعلقة بالتجارة. برنامج الجسر التجاري للمعرفة أحد البرنامج ا

 تنمية القدرات التجارية. 
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( تبادل الخبرة واملعرفة بين املؤسسات التجارية الحكومية وشبه 1وله اربعة عناصر اساسية تتكون من مجموعات مختلفة من االنشطة / املبادرات. 

تدريبية إلكترونية وشخصية للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم على تسويق الصادرات وتشجيع التجارة الدولية، وتنمية االعمال  ( برامج2الحكومية 

السياسات الخ، وتنظيم حلقات  والبحوث ودراسات( خلق املعارف ونشرها من خالل االشراف على اعداد الدراسات التحليلية 3التجارية وما الى ذلك، )

( إنشاء مراكز تدريب ووضع برامج / مواد تدريب 4املواضيع املتصلة بالتجارة  بشأن اآلراء فيوالتوصل الى توافق  الوعيت دراسية لزيادة عمل/حلقا

 دراتخلق ققياسية. برنامج الجسر التجاري للمعرفة برنامج يعزز أنشطة املؤسسة في مجال بناء القدرات، وتحقيق تجارب وخبرات شركائها اإلنمائيين ل

 مستدامة في القطاعين العام والخاص التي تكون أساس حلول تنمية التجارة املستدامة. تجارية 

 

 تدريب وتشغيل الشباب في مجال التجارة الدولية .3.2

 

ية.  تصميم وتنفيذ برامج االفتقار الى موظفين مؤهلين للعمل في مجال التجارة الدولية مشكلة تواجه جميع البلدان األعضاء في البنك اإلسالمّي للتنم

أيضا وصول تدريبية محددة للشباب خيار أثبت فعاليته في معالجة مطابقة املهارات بين الخريجين الجدد. برنامج التدريب على التجارة الدولية تحسن 

أجل معالجة هذه املسالة الهامة، قرر مجلس  املشاريع الصغيرة واملتوسطة الى االسواق العاملية وتمكنهم من توسيع اعمالهم نحو االسواق املحلية. ومن

املؤسسة تكراره في البلدان األعضاء االخرى ومع  تجريبي تتوخىفي مصر كمشروع  الصناعياملبادرة تمويل برنامج تدريب خاص لشباب مع مجلس التدريب 

التجارة الدولية او التي  فيتعمل حاليا  التيجمعيات القطاع الخاص. وبعد اتمام برامج التدريب، سيتم تشغيل الشباب الخريجين في الشركات الخاصة 

 بلدان اخرى.  فيهي بصدد توسيع عملياتها 

 

 درات . مبادرات أخرى في مجال تنمية الق3.3

 

الى الجهود املذكورة اعاله، فاملؤسسة بصدد وضع اللمسات االخيرة على اتفاق شراكة مع مكتب تيسير التجارة بكندا الستكشاف امكانية  وباإلضافة

امج تدريب اخرى املتعدد االطراف. وهناك خطط وبر  التجاري مجال التسويق الدولي والنظام  فيلتدريب املدربين  نموذجي تدريبيوضع وتنفيذ برنامج 

التنمية تتعلق بتدابير تيسير التجارة وتحليل السوق. وتعتزم املؤسسة دعوة السلطات املعنية من البلدان  فيمع شركائها  2016 فيتنوي املؤسسة تنفيذها 

 إلى هذه البرامج التدريبية. باإلنجليزيةاألعضاء املتحدثة 

 سالمي املبادرات / الجهود على مستوى منظمة التعاون اإل  .4

مستوى منظمة التعاون اإلسالمي، إلحداث نوع من التواصل الفعال والتعاون فيما بين السلطات  هـ، على1436وقد واصل البرنامج جهوده خالل عام 

خالل مد  التجارية ملؤسسات دول املنظمة. وعلى نطاق أوسع، كان البرنامج يعمل بنشاط في إعداد برنامج العمل العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي من

قنية. إذ يقدم الدعم التقني لتنفيذ استراتيجية الكومسيك الجديدة من خالل املشاركة الفعلية في اجتماعات فريق األمانة العامة للمنظمة باملدخالت الت

موضوع فرق العمل  إطار  فيالعمل املعني بالتجارة. وتستكشف املؤسسة والكومسيك امكانية وضع برامج مشتركة متعددة السنوات وتنظيم عدة انشطة 

 ء على تنفيذ سياسات وتوصيات فرق العمل. ملساعدة البلدان األعضا

 

 

 . االجتماع األول للجنة الفرعية املعنية بالتجارة واالستثمار 4.1

 

 7 يوميجدة، اململكة العربية السعودية  فيمقر املنظمة  فيعقد  الذي اإلسالمياألول ملؤسسات منظمة التعاون  السنوي قرر االجتماع التنسيقي 

والتنمية. وقد كلف  االقتصاديمجال التعاون  في املنظمة العاملةة الفرعية للتجارة واالستثمار للتنسيق بين مؤسسات اللجن 2015 ديسمبر 8و 

مراكش  فيلتنمية التجارة بمهام أمانة اللجنة الفرعية للتجارة واالستثمار. وعقد االجتماع االول للجنة الفرعية للتجارة واالستثمار  اإلسالمياملركز 

ملناقشة االختصاصات ومبدأ عمل اللجنة الفرعية. ومن املتوقع ان تحسن اللجنة عملية التنسيق بين  2016مارس  17-16يومي باملغرب 

 اإلسالميوتعزيز التآزر بين مبادرات مماثلة من اجل التنفيذ الفعال لقرارات ومقررات قمة منظمة التعاون  اإلسالميمؤسسات منظمة التعاون 

 جية وغيرها من االجتماعات الوزارية.    ومجلس وزراء الخار 
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 . منتدى تنمية التجارة4.2

 

إطار برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارة هو منتدى تنمية التجارة، وهو بمثابة محاولة لتأسيس منصة شراكة بين القطاعين  اآلخر فيالبرنامج الرائد 

 شرح القضاي
ً
ا والسياسات العام والخاص، ويهدف املنتدى إلى الجمع ما بين صانعي القرار في مجال التجارة وبين رجال األعمال.  ومن بين أهدافه أيضا

رات وأفضل تعلقة بالتجارة للوصول إلى اتفاق مشترك حول الحلول املالئمة ملواجهة التحديات املشتركة للدول األعضاء باملنظمة، وكذلك تشاطر الخبامل

التوفيق ما بين املمارسات في مجال تنمية التجارة، بينما يتيح في الوقت ذاته لرجال األعمال فرص تأسيس شبكات تجارية من خالل الفعاليات الخاصة ب

النهائية إلبرام مختلف األعمال.  هذا باإلضافة إلى توفير فرص تعليمية وتثقيفية من خالل فعاليات ودورات بناء القدرات.  واملؤسسة اآلن بصدد املراحل 

 اتفاقية شراكة مع البلد املضيف حيث ستعقد النسخة األولى من املنتدى. 

 


