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 املقدمة (أ

 اإلسالمية الدولية لتمويل التجارةنبذة عن املؤسسة  .1

املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة كيان مستقل ضمن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية أنشئت 
بهدف النهوض بالتجارة وتحسين األحوال االقتصادية ومعايش الناس في العالم اإلسالمي. وقد جمعت 

التي كانت متفرقة داخل مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية، وبدأت  التجارةاملؤسسة كافة أعمال تمويل 
 .2008عملياتها في يناير 

وقد عزز تجميع أنشطة مجموعة البنك في مجال تمويل التجارة تحت مظلة واحدة من كفاءة املؤسسة 
م املؤسسة في إنجاز املهام وسرعة االستجابة ملتطلبات العمالء في سوق تتحكم فيه بيئة األعمال. وتقد

الشركات  إلىخبرتها وتمويالتها  أحكام الشريعةبصفتها رائدا في مجال تمويل التجارة املتطابقة مع 
والحكومات في البلدان األعضاء. وتضع من أولوياتها تشجيع التبادل التجاري بين البلدان األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

حددة في الوالية املنوطة بها، وفق املعايير العاملية لتكون محفزا وتعمل املؤسسة، انطالقا من رسالتها امل
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وأبعد منها. وفضال عن تمويل التجارة  نلتنمية التجارة بي

التمويل، استحدثت املؤسسة في اآلونة األخيرة إدارة  إلىوتحسين فرص البلدان األعضاء في الوصول 
األعمال والتجارة بغية تطوير برامج تنمية تجارة متكاملة تقدم املساعدة الفنية ذات الصلة لتطوير 

للبلدان األعضاء على نحو متكامل تتضمن تمويل التجارة وتطوير الحلول معا. وسينصب عمل هذه 
 ية. التجارة وتطوير سلع استراتيج تكاملتسهيلها، وتنمية القدرات، و و اإلدارة على تعزيز التجارة 

 إلىوتتوفر املؤسسة بصفتها عضوا في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية على إمكانية فريدة للوصول 
البلدان األعضاء والعمل على تيسير حشد املوارد من القطاعين العام والخاص بغية تحقيق األهداف 

 البلدان األعضاءألعمال في النهوض بالتنمية االقتصادية عبر التجارة. وهي تيّسر حصول رجال ا إلىالرامية 
على تمويل التجارة، وتزودهم باألدوات الالزمة لبناء قدراتهم في مجال التجارة، ليتمكنوا من التنافس 

 بنجاح في السوق العاملية.

 الكومسيكقرارات الدورة الثانية والثالثين للجنة  .2

في دورتها الحادية والثالثين القرارات التالية وطلبت من املؤسسة مواصلة بذل  الكومسيكاعتمدت لجنة 
 جهودها للمساهمة في التجارة والتعاون التجاري بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.   

تعرب عن تقديرها ألنشطة تمويل التجارة وتشجيعها، التي تقوم بها املؤسسة الدولية اإلسالمية  -
، البلدان األعضاءتمويل التجارة وجمع األموال من السوق العالمي لتمويل العمليات التجارية في ل

 % املستهدفة للتجارة فيما بين البلدان األعضاء.  20واملساهمة في تحقيق نسبة 

البلدان األقل تشيد بجهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة و  -
تنويع محفظتها وتقديم املزيد من التمويل لقطاع الزراعة لتأخذ علما بالجهود التي تبذلها ، و نموا
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ذي األثر املباشر والبالغ على تحسين اإلنتاجية وخلق الوظائف وزيادة مداخيل الصادرات 
 والتخفيف من حدة الفقر.

اإلسالمي  تدعو البلدان األعضاء الستيفاء متطلبات عضويتها في مؤسسات مجموعة البنك -
 االستثمار لتأمين  واملؤسسة اإلسالميةاملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، )للتنمية 

 بنجاح. ايتسنى ملجموعة البنك تنفيذ املهام املنوطة به حتى( وائتمان الصادرات

خالل  تعزيز التجارة وتنمية القدرات من إلىتحيط علما باملبادرات التي تنفذها املؤسسة والرامية  -
وبرنامج برامجها الرائدة والسيما مبادرة املعونة من أجل التجارة بين البلدان العربية مختلف 

 اإلفريقية وبرنامج الجسر التجاري للمعرفة.و  التجارة للبلدان العربية جسور 

 تحيط علما بجهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تنظيم منتدى هيئات تنمية التجارة -
حول تسهيالت تمويل التجارة التي تقدمها املؤسسة،  البلدان األعضاءلزيادة وعي القطاع الخاص ب

 وتشجع مؤسسات القطاع الخاص في البلدان األعضاء على املشاركة بفعالية في هذا املنتدى.

ترحب باالنطالق الرسمي للبرنامج الخاص بآسيا الوسطى السيما في شقه الخاص بتمويل  -
خالل االجتماع السنوي الحادي واألربعين ملجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية،  التجارة،

ة اإلسالمية لتمويل وتحيط علما بجهود مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )املؤسسة الدولي
 إعداد البرنامج الخاص آلسيا الوسطى وتنفيذه بفعالية. التجارة( في

ة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتنفيذ برامج تجارية تحيط علما بالجهود التي تبذلها املؤسس -
متكاملة لتطوير السلع بمزج تسهيالتها املرتبطة بالتمويل التجاري مع ما تقدمه من تدخالت 
للمساعدة الفنية ذات الصلة بالتجارة، وتطلب من املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

 جية أخرى.إنشاء برامج مماثلة لسلع استراتي

تشيد بجهود املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتنويع األدوات املالية اإلسالمية، ودعم  -
برامج التدريب على التمويل اإلسالمي، وتشجيع إيجاد حلول للتمويل اإلسالمي على مستوى 

ى هامش املحافل الدولية، وترحب بإعالن تنظيم فعالية حول تمويل التجارة اإلسالمية، عل
 املنتدى العام ملنظمة التجارة العاملية املقبل. 

 عمليات املؤسسة في مجال تمويل التجارة من أجل التنمية     (ب

( تنمية التجارة. 2( تمويل التجارة و 1ين: يتقوم املؤسسة بأداء هذا الدور من خالل خطي أعمال رئيس
في جانب تمويل التجارة، تقدم املؤسسة تمويل التجارة للجهات الحكومية السيادية وللقطاع الخاص ف

 وللشركات الصغيرة واملتوسطة من خالل خطوط التمويل املقدمة للبنوك املحلية واإلقليمية. 

 مجالي فيمشهودة  إنجازات، أحرزت املؤسسة 1429 في إنشائهامضت منذ  التيوخالل السنوات التسع 
مليار دوالر أمريكي، وعمليات  35.4التراكمية  اإلجماليةتمويل وتنمية التجارة معا. وبلغت االعتمادات 

تم جمعها من البنوك  التي لألموالمليار دوالر أمريكي.  من جهة أخرى، بلغ املجموع التراكمي  26.8الصرف 
تقوم به املؤسسة  الذيا يعكس الدور الحاسم مليار دوالر أمريكي، وهو م 26.9الشركاء واملؤسسات املالية 
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.  وعالوة على ذلك، واصلت األعضاءكحافز الجتذاب التمويل للصفقات التجارية الكبرى لفائدة البلدان 
من العمالء  إطار االتفاقات اإلطارية متعدد السنوات للكثير  فياملؤسسة تمويل عدد من البلدان األعضاء 

 إحراز تقدم ملحوظ. أفريقيااملبادرات اإلقليمية مثل مبادرة وواصلت السياديين الكبار.  

 التجاري التمويل  أنشطةتكميل  التجاري مجال تنمية التجارة، واصل برنامج التعاون والتعزيز  في
تعزيز التجارة وتيسير التجارة، وتنمية القدرات، وتطوير  هيللمؤسسة من خالل ست خطوط تجارية 

الجديد،  االستراتيجيالتجارة، ودعم وتمويل التجارة.  وتمشيا مع االتجاه  ماستراتيجية، وتعميمنتجات 
بدأت املؤسسة تجري تحوال في تدخالتها باتجاه نهج برنامجي متكامل يجمع بين تمويل وتنمية التجارة       

 ( برنامج تنمية صادرات البن1على ذلك ما يلى: ) األمثلةوالقدرات من أجل مضاعفة األثر.  ومن 
 لتوسيع أسواق التصدير.  أفريقياغرب  في( مبادرة دعم منتجي القطن 2، )اإلندونيسية

 املساهمة في أمن الطاقة بالبلدان األعضاء .1

الطاقة املستدامة هو الدافع األساس ي للتنمية االقتصادية واالجتماعية. ولخدمات  إلىالوصول  إمكانية
 ماليير  3. وحسب التقديرات فإن الغذائيوالصحة والتعليم واألمن  اإلنتاجيةثار متعددة على آالطاقة 

جنوب الصحراء  أفريقيا في مإمكانية الحصول على الكهرباء، يوجد معظمه إلىالعالم يفتقرون  في إنسان
الطاقة من األسباب  إلىالوصول  وإمكانيةآسيا.  ويعد االفتقار للبنى التحتية  فيالكبرى والدول النامية 

 يسية لنقص األداء في هذا القطاع في تلك البلدان.الرئ

التنمية االقتصادية  إمكانياتولذلك، فتحسين فرص الحصول على الطاقة أمر ال غنى عنه لفتح 
 في استراتيجيتها للتدخلترى املؤسسة في دعم قطاع الطاقة أحد أهم ركائز و واالجتماعية بشكل أسرع.  

الذي يوفر التمويل لتأمين الوقود  التاريخي، ال تزال املؤسسة الشريك البلدان األعضاء.  وعلى هذا النحو
 النفطي من أجل الحفاظ على استقرار توليد الكهرباء لفائدة عدد كبير من السكان املحرومين. 

ل صفقات الطاقة كثيرا ما يدرين على تمو احيث يقل عدد املمولين الق األعضاءالعديد من البلدان  فيو
الدولية  األسواقتعبئة املوارد من  فيكبيرا، يلعب الدعم املقدم من املؤسسة دورا محفزا  تتطلب تمويال 

من أجل التمويل املشترك لصفقات الطاقة الكبرى تلك.  وعلى مر السنين، اكتسبت املؤسسة خبرة كبيرة 
 بلدا.   57هذا القطاع وحضورا عامليا في  في

 الطاقة بما يلي:  ويتميز التمويل املقدم من املؤسسة لقطاع

 من إجمالي االعتمادات، 60( بلغت نسبة تمويل منتجات الطاقة نحو 1437) 2016سنة  في %
 مناصفة بين النفط الخام واملنتجات النفطية. 

  األوسط وشمال  ومنطقة الشرق الجزء األكبر من التمويالت املتصلة بالطاقة ذهبت لبلدان آسيا
 جنوب الصحراء الكبرى. أفريقياتتبعها بلدان  أفريقيا

 دعم تصدير املنتجات الزراعية الرئيسية .2

خلق فرص العمل،  فيتساعد  التيتواصل تدخالت املؤسسة تغطية مجال الزراعة وتشمل السلع 

يذكر أن املؤسسة تقدم دعما كبيرا لألمن و ، والحد من الفقر، وتعزيز األمن الغذائي. اإلنتاجيةوتحسين 
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وب الصحراء الكبرى، حيث يستأثر قطاع الزراعة بنسبة كبيرة من محفظة تمويل جن أفريقيا في الغذائي

( %54له تأثير قوى على تعزيز األمن الغذائي للمزارعين.  والواقع أن للزراعة حصة األسد ) التجارة الذي

نه على أجنوب الصحراء الكبرى. ومن الجدير بالذكر  أفريقيامحفظة تمويل التجارة للمؤسسة في  من

الرغم من أن تمويل الزراعة يذهب أساسا لتمويل املحاصيل النقدية )والسيما القطن والفول 

السوداني(، فإن ذلك يساعد على تعزيز األمن الغذائي ألن املزارعين يستخدمون جزءا من املدخالت 

زارعين الحصول ذلك، يتيح التمويل للم إلىالزراعية املمولة لتمويل زراعة املحاصيل الغذائية. وباإلضافة 

تحسين دخل األسرة. وعالوة على ذلك، هناك عمليات  إلىعلى مقابل ملحاصيلهم في حينه، ما يؤدي بالتالي 

مليون دوالر  17( نحو 2016هـ )38-1437لألمن الغذائي، وقد بلغت في سنة  مخصصة على قلتهاالتمويل 

 أمريكي(.مليون دوالر  42أمريكي منحت لكومة مالي. )املبلغ التراكمي 

جنوب الصحراء، قدمت املؤسسة كذلك التمويل للبن  أفريقيا فياألنشطة املضطلع بها  إلى وباإلضافة

بعض  يليتعزيز دخل ومعيشة املزارعين. وفيما  في( والقمح )كازاخستان( اللذان يساهمان معا إندونيسيا)

 قطاع الزراعة: إلىوزيادة الدعم املقدم  الغذائياتخذت لتعزيز األمن  التيالتدابير 

  فيالتآزر والشراكة مع إدارة الزراعة في البنك اإلسالمي للتنمية لزيادة التمويل لقطاع الزراعة 

 ؛البلدان األعضاء

 الشراكة مع منظمة األمن الغذائي اإلسالمية التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي؛ 

  ربط املنتجين باملشترين في البلدان األعضاء؛ 

 البلدان األعضاء. فيهادفة ملواصلة تمويل يعزز األمن الغذائي  العمل بطريقة 

% من إجمالي املحفظة، أي 13املوجهة لقطاع الزراعة  االعتمادات(، بلغ إجمالي 2016هـ )38-1437في 

عملية في قطاع الزراعة في ثمانية  16حصة بعد الطاقة. وخالل السنة، اعتمدت املؤسسة  أكبر ثالث 

 السمات الرئيسية لتمويالت املؤسسة في هذا القطاع: يليما بلدان أعضاء. وفي

  من التمويل لدعم سلع التصدير الرئيسية مثل القطن والفول السوداني في  األكبر يذهب الجزء

 القطاع الزراعي؛

   على أكبر حصة في هذه املحفظة،  أفريقياومنطقة الشرق األوسط وشمال  أفريقيااستحوذت

 .الرئيسييناملستفيدين  وجيبوتيوكانت الكاميرون وبوركينا فاصو وكوت ديفوار وغامبيا 

 .البلدان األعضاءتعزيز الصيرفة اإلسالمية وخدمة املشاريع الصغيرة واملتوسطة في  .3

، توفر املؤسسة التمويل األعضاءالبلدان  فيكبر من املشاريع الصغيرة واملتوسطة أعدد  إلىللوصول 
باملرابحة للمؤسسات املالية املحلية واملصارف التجارية، وهذه بدورها تقدم التمويل للمؤسسات 

تلبية الحاجة امللحة للحصول على  فيفقط الصغيرة واملتوسطة في القطاع الخاص. وهذا ال يسهم 
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قديم أدوات التمويل اإلسالمي للبنوك حيث يتم ت اإلسالميةتعزيز الصيرفة  فيالتمويل، بل يساعد أيضا 
 أبرز مالمح دعم قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة. يليالشركاء.  وفيما 

 تعبئة املوارد لتمويل التجارة .4

( سنة عادية بالنسبة للمؤسسة من حيث تمويل عمليات تمويل 2016هـ )38-1437لم تكن سنة   
الجدارة االئتمانية  األعضاء، وتدهور اشة بعض الدول ، وهشاألساسيةالسلع  أسعار التجارة. فانخفاض 

لبعض العمالء، وزيادة تكلفة رأس املال وأسعار الفائدة، مثلت تحديات قيدت قدرة املؤسسة على رفع 
انخفاض  إلىقل من الصفقات املشتركة، و أعدد  إلىحجم التمويل املستهدف من شركائها. وترجم ذلك 

 من الشركاء. املعبأة األموالحجم 

في السنوات املاضية.  قوية كعهدهاوعلى الرغم من هذه التحديات، فإن شبكة الشراكات أثبتت مرونة 
وقد نجحت املؤسسة هذه السنة في مواصلة الهدف الكبير بتوسيع شبكة الشركاء عن طريق إضافة 

 شركاء جدد من املؤسسات املالية ومن البنوك.

 تعبئة ( من2016هـ )38-1437عاونها مع الشركاء القدامى والجدد سنة وقد استطاعت املؤسسة بفضل ت 
 األموالبلدا عضوا.  ويمثل هذا املستوى من  15عملية مشتركة في  22مليون دوالر أمريكي في  2.432
املؤسسة لعمالئها هذه السنة. كما كانت هذه  قدمتها التي% من إجمالي تمويل التجارة 56 حوالياملعبأة 
للتنمية وكياناته، إذ بلغ حجم  اإلسالمي صناديق البنك( سنة هامة للتعاون مع 2016هـ )38-1437السنة 

 مليون دوالر أمريكي. 897التمويل من البنك اإلسالمي للتنمية مستوى قياسيا قدره 

على نمو شبكتها من خالل الحفاظ على عالقتها  املحافظةوستواصل املؤسسة استنادا على شبكة شركائها 
 ع الشركاء الحاليين، وبناء شراكات جديدة تركز على بنوك التنمية املتعددة األطراف الدولية واإلقليمية.م

 تعزيز الدعم والتعاون عبر الحضور امليداني .5

تطبيق مبادرة الالمركزية وتعزيز الوجود اإلقليمي  فيشرعت املؤسسة باالشتراك مع أعضاء مجموعة البنك 
امليدان. وقد قرب الحضور اإلقليمي املؤسسة من عمالئها، مما مكنها  إلىبهدف تفويض السلطات واملسؤوليات 

من خدمة احتياجات البلدان األعضاء. وعالوة على ذلك، فالحضور امليداني يمكن من حسن تقدير املخاطر 
 العاملية. األسواقالبيئة التشغيلية وعدم اليقين في  فيات املتزايدة الناجمة عن التحدي

 امليدانيويسعى نهج "مجموعة واحدة" الذي تتبعه مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال الحضور 
( تحقيق التآزر بين كيانات 2( عرض خدمات مجموعة البنك بطريقة متوائمة؛ )1ضمان ما يلى: ) إلى

 ( تحقيق وفورات الحجم وتقاسم التكاليف.3عند تطوير األعمال وتنفيذ التدخالت؛ ) مجموعة البنك

املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية  إلىوقررت املؤسسة أن تجعل من نقل عدد من موظفي الواجهة 
الوسيطة أولوية استراتيجية.  وحتى اآلن، فقد تعاونت املؤسسة مع أعضاء مجموعة البنك اإلسالمي 

املكاتب القطرية  في(، وأفريقيامنطقة غرب  فيبلدا  11تنمية في املكتب اإلقليمي بداكار )السنغال يغطي لل
(. ومن املتوقع أن تنضم املؤسسة إندونيسياالوسيطة في دكا )بنغالديش( وإسطنبول )تركيا( وجاكرتا )

ت استراتيجية الالمركزية وتعزيز الرباط. وقد بدأ في اإلقليميباقي أعضاء املجموعة في املكتب  إلىقريبا 
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الوجود اإلقليمي تؤتى ثمارها الطيبة متمثلة في تحسين العالقة مع العمالء وزيادة التعاون اإلقليمي، 
 وزيادة حجم األعمال واالعتمادات.

جمة يمكن جنيها من حضور املؤسسة في األقاليم، فبفضل الحضور في املكتب  إيجابيةوهناك فوائد 
داكار من  في. وزاد الحضور امليداني أفريقياغرب  إلىاكار تهيأ للمؤسسة سهولة الوصول اإلقليمي بد

 .  أفريقياالكفاءة وحجم الصرف في كافة أنحاء منطقة غرب 

العالم،  فياقتصادات السوق الناشئة  أكبر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وهي أحد  إندونيسياتعد و 
 القطري استطاعت املؤسسة من خالل مكتب جاكارتا و دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما فيها.   البنلعب يو 

برنامج تصدير البن اإلندونيس ي، مما زاد من البيع املؤجل والتغلب على نقص  إقامةالوسيط العمل على 
 السوق. فيالتمويل 

نوب شرق آسيا. وقد أثمر حضورنا ج فيدولة نامية وإحدى أكبر األسواق  12وتعد بنغالديش من بين أكبر 
القطاع  إلى أكبر في دكا تحسنا في العالقات مع حكومة بنغالديش وساعد املؤسسة على الوصول بسهولة 

 الصرف. معدل تزايد إلىالخاص مما أدى 

وقد أظهر أحد أنشط محافظ املؤسسة، أي السوق التركية، نموا قويا بالرغم من االضطرابات السياسية 
هـ 38-1437مليون دوالرا من االعتمادات في  860إسطنبول زيادة  فيونتج عن الحضور اإلقليمي  األخيرة.

% من مجموع اعتمادات املؤسسة. ومن املتوقع أن يستمر هذا االتجاه خالل 21-19( أي ما يمثل 2016)
سؤولية السنوات الثالث املقبلة. فاستراتيجية املؤسسية بتطبيق الالمركزية وتفويض السلطة وامل

لتعزيز بروز املؤسسة وأنشطتها في امليدان.  وستواصل املؤسسة الالمركزية وتعزيز  أساس يللميدان عنصر 
 الحضور اإلقليمي على مدى السنوات الثالث املقبلة.

 برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارةج(   

 قاعدة للتعاون من أجل التكامل االقتصادّي اإلقليمّي  .1

 املعونة من أجل التجارة للبلدان العربيةمبادرة  1-1

مع التركيز بصفة خاصة  اإلقليميةبادرت املؤسسة بتصميم وتنفيذ برنامج لتنمية التجارة 
 التجاري والتنمية بهدف تعزيز التعاون  االقتصادي" لحفز النمو اإلقليميعلى "تعزيز التكامل 

جل التجارة للبلدان أمبادرة املعونة من بين الدول العربية مع بقية العالم. وقد أطلق برنامج 
 تحديدا فيما يلي:     أكثر . وتتمثل أهداف البرنامج بشكل 2013العربية في ديسمبر 

  تعزيز القدرة التنافسية من خالل إصالح السياسات التجارية وتعزيز القدرات
 املؤسسية ملؤسسات الدعم التجاري؛

 يمةتعزيز جانب العرض واالندماج في سلسلة الق 

   لضمان تنفيذ  اإلقليميةودون  اإلقليميةتعزيز قدرات منظمات التعاون التجاري
 أفضل لسياسات وبرامج التكامل التجاري.
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أما الوكاالت املنفذة للبرنامج فتضم خمس وكاالت لألمم املتحدة )منظمة العمل الدولية 
ومنظمة األمم املتحدة  اإلنمائيونكتاد وبرنامج األمم املتحدة ومركز التجارة الدولية واأل 

جنيف للدول  فيللتنمية الصناعية )اليونيدو(، وجامعة الدول العربية، والبعثات الدائمة 
، ومركز لتنمية القطاع الخاص اإلسالميةالعربية، واملنظمات اإلقليمية العربية، واملؤسسة 

اريع قيد التنفيذ ترد في . قائمة املشاريع املنفذة واملش(تدريب التجارة الخارجية املصري 
مشاريع جديدة على يد لجنة االختيار الفنية قصد تمويلها،  5. وقد تم اعتماد وتقييم 1امللحق

، يعقبه 2018.   ويتوقع أن يكتمل تنفيذ البرنامج بحلول منتصف 1وترد أيضا في امللحق 
 تنفيذ برنامج تقييم خارجي.

 

 بآسيا الوسطىالبرنامج الخاص  2-1

البرنامج الخاص بآسيا الوسطى ملعالجة  2016أعدت مجموعة البنك اإلسالمّي للتنمية في 
. وفي إطار الدور هذه املنطقةفي  األعضاءالبلدان تواجهها  التيبعض التحديات اإلنمائية 

تعزيز التكامل  إلىاملكمل الذي تؤديه املؤسسة والداعم لجهود مجموعة البنك الرامية 
بين البلدان األعضاء، تعمل بصورة وثيقة مع إدارة البرمجة القطرية والبنك اإلقليمي فيما 

اإلسالمي للتنمية إلعداد وثيقة البرنامج. وتعد تنمية التجارة وتعزيز التكامل التجاري اإلقليمي 
 من مجاالت التركيز الرئيسية للبرنامج.

تعزيز التكامل االقتصادي  إلىللمبادرة له مجالي تركيز فرعيين. يهدف املجال األول  التجاري العنصر 
بمنطقة آسيا الوسطى، عن طريق تدابير متنوعة لتيسير  البلدان األعضاءاإلقليمي فيما بين 

تحسين القدرة  إلىالتجارة على املستويين الوطني واإلقليمي. ويهدف املجال الثاني من املشروع 
سية التجارية في مجال الصناعات الزراعية الغذائية في بلدان برنامج األمم املتحدة الخاص التناف

املعني باقتصادات وسط آسيا وإمكانية إدراجها ضمن سلسلة القيمة العاملية. وكجزء من جهودها 
عمل تدريبيتين  حلقتيلتنفيذ البرنامج، ستنظم املؤسسة مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

ا أن ملسلطات الحكومية ومؤسسات دعم التجارة في املوضوع التالي، من شأنهالفائدة  ليميتينإق
 قاعدة ملزيد من األنشطة املتوخاة في إطار البرنامج. اترسي

 التدريب على تحليل السوق والتدفقات التجارية                 

 جارة عبر الحدودالتدريب على التجارة الالورقية لتيسير الت                

تمويل /تتعلق بالتجارةحلقات عمل وحلقات دراسية وطنية  ينالتدريب هذ يوسيعقب برامج
البلدان األعضاء. كما تنظر املؤسسة في  فيالصادرات لتعزيز القدرات البشرية واملؤسسية 

املنطقة عن طريق طرح ترخيص املستودعات  في األساسيةفكرة تطوير أسواق السلع 
 القطاع املصرفي. فيالتخزين كضمان واألصول السائلة  إيصاالتالجمركية ونظام 

 برنامج الجسر التجاري العربي اإلفريقي 3-1

األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي و العربية  البلدانال تعكس التجارة البينية بين 
املنطقتين.  ونتيجة لذلك، اتفقت كل من املؤسسة، والبرنامج السعودي إمكانات التجارة بين 
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، واملؤسسة اإلسالمية لتأمين أفريقياللصادرات، واملصرف العربي للتنمية االقتصادية في 
االستثمار وائتمان الصادرات، على العمل سويا من أجل تطوير برنامج لتعزيز التجارة 

 العربية.   دانلبوال أفريقيان اإلقليمية، بهدف تعزيز التجارة بي

ونظم إطالق منتدى برنامج جسر التجارة بين البلدان العربية واإلفريقية البرنامج بالتعاون 

الرباط باململكة املغربية يومي  فيمع وزارة التجارة والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 

سسة بالتنسيق مع املؤسسات .  ويهدف هذا البرنامج الذي وضعته املؤ 2017 فبراير  22-23

العربية من  البلدانتعزيز وزيادة التدفقات التجارية بين  إلىوالدولية،  واإلقليميةالوطنية 

والتقريب بين ويل التجارة وائتمان الصادرات جنوب الصحراء وتوفير ودعم تم أفريقيا

درات الحالية االقتصادات من خالل تطوير أنظمة النقل واإلمداد وتعزيز أدوات بناء الق

املتصلة بالتجارة من أجل زيادة وتنويع فرص التجارة والشراكة بين املنطقتين.  وتشمل 

 مجاالت تركيز البرنامج ما يلي:

دعم تنمية القدرات املؤسسية ملؤسسات دعم التجارة وشركات التصدير الصغيرة  -
 ية.واملتوسطة من خالل برامج التدريب املتصلة بالتصدير والتجارة الدول

دعم تنظيم منتديات األعمال املتخصصة، وترتيب لقاءات بين أصحاب األعمال،   -
 للشركات. اإلنترنتوإقامة املعارض الدولية، ومنصة معلومات األعمال على 

 واللوجيسيكالدراسات والتقارير ذات الصلة بالتجارة عبر الحدود،  إعداددعم  -
 التجارة، إلخ. وإمكانيات

 وتسهيالت تأمين صادرات الشركات من كلتا املنطقتين. توفير تمويل التجارة -

 منتدى تنمية التجارة 4-1

منتدى تنمية  فيإطار برنامج التعاون التجاري وتنمية التجارة  اآلخر فيالبرنامج الرائد يتمثل  
التجارة، وهو بمثابة محاولة لتأسيس منصة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف 

ومن بين أهدافه  مجال التجارة وبين رجال األعمال.الجمع ما بين صانعي القرار في  إلىاملنتدى 
 شرح القضايا والسياسات املتعلقة بالتجارة للوصول 

ً
اتفاق مشترك حول الحلول  إلىأيضا

األعضاء باملنظمة، وكذلك تشاطر الخبرات  للبلداناملالئمة ملواجهة التحديات املشتركة 
مجال تنمية التجارة، بينما يتيح في الوقت ذاته لرجال األعمال فرص  وأفضل املمارسات في

تأسيس شبكات تجارية من خالل الفعاليات الخاصة بالتوفيق ما بين مختلف األعمال.  هذا 
توفير فرص تعليمية وتثقيفية من خالل فعاليات ودورات بناء القدرات.   إلىباإلضافة 

ة إلبرام اتفاقية شراكة مع البلد املضيف حيث ستعقد واملؤسسة اآلن بصدد املراحل النهائي
 النسخة األولى من املنتدى.



10 
Arabic Admm. Asst\ITFC\1438 

 الشراكة من أجل تطوير القدرات التجارية واملعرفة   .2

 برنامج الجسر التجاري للمعرفة 1-2

عد بناء القدرات املتصلة بأنشطة التجارة مثل تنظيم الدورات التدريبية وحلقات العمل ي
والحلقات الدراسية واملؤتمرات من بين األنشطة العادية التي تقوم بها بالتعاون مع شركائها 

مجال بناء القدرات. برنامج الجسر التجاري للمعرفة برنامج شامل يعزز أنشطة املؤسسة  في
بناء القدرات، وتحقيق تجارب وخبرات شركائها اإلنمائيين لخلق قدرات تجارية في مجال 

مستدامة في القطاعين العام والخاص في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما 
تنظم املؤسسة مختلف برامج التدريب والحلقات الدراسية وحلقات العمل في إطار مختلف 

 هذه املبادرات.برامجها الرائدة ملعالجة 

 تدريب وتشغيل الشباب في مجال التجارة الدولية  2-2

برنامج مبادرة املعونة من أجل التجارة للبلدان  إطار  فيبرنامج التدريب على التصدير والتشغيل ينفذ  
العربية وهو أحد األمثلة على كيفية تصميم املؤسسة برامج مستدامة وطويلة األجل لتنمية القدرات 
مع شركائها. ويجري تنفيذ هذا البرنامج على يد مركز تدريب التجارة الخارجية بتمويل مشترك من 

البلدان األعضاء  في التدريبيزم املؤسسة تكرار هذا البرنامج مجلس التدريب الصناعي بمصر.  وتعت
 حالة رغبت البلدان املستفيدة في املساهمة في ميزانية املشروع. فياألخرى 

تحسين معارف ومهارات الشباب ليصيروا أخصائيي تصدير معتمدين  إلى التدريبيويهدف البرنامج 
التجارة الدولية وإقامة شركاتهم الخاصة.  يفمما سيمكنهم من العثور على فرص عمل تنافسية 

من خريجي الجامعات الجدد.  وقد بدأ تنفيذ  1000وستنظم سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة 
بالتوقيع على اتفاق شراكة بين املؤسسة ومجلس التدريب الصناعي بمصر  2016املشروع في مارس 

 ة منفذة للمشروع ومقدمة للتدريب.كممولْين، ومركز تدريب التجارة الخارجية كوكال

تعمل حاليا  التيوبعد إتمام برامج التدريب، سيتم تشغيل الشباب الخريجين في الشركات الخاصة 
ثقافة  التدريبي. وسيعزز البرنامج أخرى بلدان  فيالتي هي بصدد توسيع عملياتها  أو التجارة الدولية  في

سائل املتعلقة بنوعية وتوحيد القياس، وقواعد امل فيالتصدير لدى الشركات وتحسين معرفتهم 
 التجارة املتعددة األطراف، وتسويق الصادرات، والعالمة التجارية، وجودة املنتجات.

  

 األسواق في السنيغال إلىالبرنامج الدولي لبناء القدرات التجارية وتعزيز دعم الوصول   3-2

يجري حاليا إعداد برنامج تدريب مماثل بالتعاون مع مكتب تيسير التجارة الكندي لدعم 
مجال التجارة الدولية. وكان قد وقع اتفاق شراكة مع مكتب  فيتنمية القدرات البشرية 
داكار بالسنيغال. وبدأ تنفيذ املشروع في مارس  في 2017يناير  23تيسير التجارة الكندي في 

2017. 
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إنشاء منصة للتدريب على التصدير تنفذ من  إلىاملدربين  وهو تدريبلعنصر األول ويهدف ا
خالل أسيبيكس وغيرها من مؤسسات دعم التجارة في السنيغال. وبفضل هذا العنصر، 

مهاراتها التقنية  عرضكس ومؤسسات دعم التجارة املرتبطة بها من يسيكون بمقدور أسيب
مزودة بالقدرة على تقديم خدمات الدعم والتدريب  في ميدان التجارة الدولية وستكون 

املحتملين السنغاليين من مختلف القطاعات بطريقة تساعد هذه  للمصدرين واملصدرين
التنمية االقتصادية املستدامة  فيالشركات على زيادة أنشطتها التصديرية واملساهمة 

املبادرة املقترحة على  من الثانيوالتخفيف من حدة الفقر في السنغال. وسيركز العنصر 
إعداد وتعزيز قدرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة السنغالية ومنتجاتها بكافة األدوات 

وفعالية  الكندية بكفاءة األسواق إلىمنتجاتها  إدخاليمكن أن تسهم في  التيالالزمة واملعرفة 
ضا لالستفادة اجل ضمان موقع تنافس ي مع باقي املنافسين وأن تكون على استعداد أي من

 من فرص التصدير الجديدة التي قد تعرض لها.

 برنامج املؤسسة لتنمية صادرات البن اإلندونيس ي 4-2

 األقلالبلدان  فيالبلدان النامية، وال سيما  فيالناس  أفقر تعتمد سبل عيش املاليين من 
نموا، على السلع الزراعية. وتمثل السلع عصب اقتصاداتها وتستوعب معظم مداخيل 

% من الناتج 11.5الصادرات، والناتج املحلي اإلجمالي والعمالة.  وباملثل، يمثل قطاع الزراعة 
% من الناتج 60و 50املحلي اإلجمالي في البلدان األعضاء للبنك اإلسالمي للتنمية، أي ما بين 

في العديد منها، وال سيما البلدان األقل نموا. ويمثل قطاع الزراعة أكثر من  اإلجمالياملحلي 
%. ولذلك كانت املؤسسة 85 إلىبعض البلدان، إذ يصل  في% من إجمالي القوة العاملة 40

حريصة منذ إنشائها على دعم السلع االستراتيجية في البلدان األعضاء من خالل تقديم 
على امتداد سلسلة القيمة. واآلن، ومن أجل مساعدة البلدان األعضاء  ةتمويليلتسهيالتها ا

على التصدي للتحديات التي تواجهها على امتداد سالسل القيمة السلعية، دمجت املؤسسة 
 مرافق تمويل التجارة مع دعم املساعدة التقنية من أجل تنمية التجارة.

من أجل دعم قطاع البن  األساسيةع وقد تم تصميم أحد برنامجها املندمجة لتنمية السل
اإلندونيس ي. ويتصدى برنامج املؤسسة لتطوير صادرات البن اإلندونيس ي للتحدي املزدوج 

التمويل أحد هذين التحديين  إلى، وسيكون الوصول اإلندونيسيةالذي تواجهه صناعة البن 
م املؤسسة في في مجال تمويل التجارة.  وستقد تسهيالتهاالذي ستعالجه املؤسسة بفضل 

مليون دوالر أمريكي لتمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة املصدرة على  100نطاق البرنامج 
األسواق العاملية، وتجعل النقد  فيسنوات من شأنها أن تعزز قدرتها على املنافسة  3مدى 

 متاحا ألصحاب املزارع الصغيرة مقابل محاصيلهم.  

وتعمل املؤسسة حاليا مع شركائها املحليين على إنشاء مركز تدريب مزارعي البن، مما سيوفر 
للمزارعين ممارسات تدريبية معززة، وتقديم تحليل التربة واختبارات لألسمدة وتوفير 
الشتالت بأسعار معقولة الستبدالها بأشجار البن عالية الغلة.  وفضال عن ذلك، ستنظم 

أسواق جديدة  إلىلتوفير إمكانية الوصول املباشر  األعمالتيسير  املؤسسة فعاليات
للصادرات من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتخطط املؤسسة في منتصف 
املدة إلنشاء برنامج تنمية قدرات التعاونيات الزراعية لتمكين التعاونيات من القيام بدور 
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سويق / تصدير البن وإجراء عمليات ما بعد الحصاد شراء املدخالت املباشرة لت فينشط 
وإدارة مراكز التدريب.  وستنظم ورشة االعتماد لخطة عمل مركز التدريب في النصف الثاني 

 بالتعاون مع شركاء محليين. 2017من سنة 

 وغزالي جنوب شرق آسيا أفريقيابرنامج تنمية الشراكات بين حالجي غرب   5-2

ني أكبر مصدر للقطن في العالم بعد الواليات املتحدة. وقد عملت ثا أفريقياتعد منطقة غرب 
 938 إلىاملؤسسة منذ إنشائها على توفير تمويل سلسلة القيمة للقطن اإلفريقي بما يصل 

من بين  وإندونيسيامليون دوالر أمريكي. وتعد بعض البلدان األعضاء مثل بنغالديش وتركيا 
ابط التجارية بين البلدان األعضاء ال تزال ضعيفة رغم بلدان مستوردة. غير أن الرو  5أكبر 

في دكا  2017ما تتمتع به من إمكانيات واعدة.  وستنظم املؤسسة في منتصف أبريل 
نغالديش اجتماعات فيما بين الشركات بالتعاون مع شركائها املحليين من قبيل رابطة بب

.  وسوف وإندونيسياغالديش ، ورابطة معامل النسيج والقطن في بنأفريقياالقطن لغرب 
 أفريقياغرب  فيتيسر هذه االجتماعات إقامة شراكة تجارية مباشرة بين شركات حلج القطن 

.  وستنظم اجتماعات متخصصة بين الشركات في وإندونيسياوشركات النسيج في بنغالديش 
ة بين قطاعات أخرى في إطار عدد من برامج املؤسسة الرائدة، ومنها برنامج جسر التجار 

 البلدان العربية واإلفريقية.  

ذات الصلة تيسير تنظيم حلقات دراسية  الكومسيكوستواصل املؤسسة، عمال بقرارات 
بناء القدرات ملؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بتقديم دعم مالي جزئي  وأنشطةوورشات 

 املقبلة. الكومسيكيبلغ الجتماعات 
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 جل التجارة للبلدان العربية:أقائمة مشاريع مبادرة املعونة من     1-امللحق 

دعم جامعة الدول العربية تشجيع التكامل التجاري اإلقليمي من خالل تعزيز قدرات إدارة   -
التكامل االقتصادي والشؤون االقتصادية التابعة ألمانة جامعة الدول العربية )من تنفيذ برنامج 

 األمم املتحدة اإلنمائي(؛

تحسين األداء واإلجراءات في ممرات التجارة والنقل بين السودان ومصر، وبين مصر واململكة  -
العربية السعودية، وبين اململكة العربية السعودية واألردن، من خالل تطوير اإلجراءات 

 الجمركية، واألجهزة واملعدات باملراكز الحدودية )نفذه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي(؛

لقدرة التنافسية اإلقليمية من خالل التدابير غير الجمركية في كل من مصر، واألردن، تعزيز ا -
واملغرب، وفلسطين، والسودان وتونس، ثم وضع خطوات ثابتة ومحددة على املستويين الوطني 

 واإلقليمي إلزالة القيود غير الجمركية )من تنفيذ مركز التجارة الدولية(؛

 التقنيمن خالل تقديم الدعم  منظمة التجارة العاملية إلىقمر دعم انضمام السودان وجزر ال -
 باإلصالحمجال السياسات التجارية، واألطر املؤسسية والقانونية املتصلة  فيوبناء القدرات 

 )األونكتاد(؛ التجاري 

صقل مهارات العاملين في قطاعات مختارة في مجال التصدير في مصر من خالل دورات تدريبية  -
ملواءمة بين احتياجات الصناعة وبين قدرات العاملين ومهاراتهم في قطاعات صناعة ا إلىتهدف 

 األغذية، واألخشاب واملفروشات )من تنفيذ منظمة العمل الدولية(؛

تعزيز املؤسسات الداعمة للتجارة في كٍل من الجزائر، ومصر، والكويت، ولبنان، وعمان، واململكة  -
 تجارة الدولية(؛العربية السعودية )تنفيذ مركز ال

توسطة بمنطقة مجلس التعاون الخليجي لتمكينها من دخول األسواق املدعم الشركات الصغيرة و  -
 األجنبية )تنفيذ مركز التجارة الدولية(؛

 )من تنفيذ مركز تدريب التجارة الخارجية، مصر(؛ التجارة الدولية فيتدريب الشباب للعمل  -

العتماد املمارسات  ، موريتانيانواذيبوبناء القدرات والدعم املؤسس ي للمنطقة الحرة في برنامج  -
إدارة املوارد البشرية واملالية والتخطيط واإلداري )من تنفيذ و تصميم املؤسسة،  فيالدولية 

 املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية(.

مجلس  :املنفذة )الوكالة جيبوتيقرية لتصدير منتجات الحرف اليدوية،  دراسة جدوى إلنشاء -
 التدريب الصناعي(

مجلس التدريب  :)الوكالة املنفذةالجزائر  فياالستراتيجية الوطنية لدعم التنويع االقتصادي  -
 الصناعي(
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مة األمم تعزيز قدرات الشركات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الفلسطينية )الوكالة املنفذة: منظ -
 املتحدة للتنمية الصناعية(

: ةنفذاملالوكالة ) والتصديرتوسيع وتحديث املشاريع الصغيرة واملتوسطة في تونس نحو االبتكار  -
 يونيدو(

جنوب  أفريقيادراسة لتطوير املنصات اللوجستية وتيسير التجارة واالستثمار بين املغرب و  -
 للنقل والوسائل اللوجيستيكية(الوكالة املنفذة: الشركة الوطنية الصحراء )

 


